1. Lähtö

15 Mikimani lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna eteni jo ensimmäisen takasuoran
alussa viidenneksi. Se sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Ruuna jäi kierros juostuna
kuolemanpaikalle, mistä se irtosi lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 31,4. Varaakin näytti taas jäävän. 2
Hurja Unelma matkasi pääosin johtavan kannassa, mistä tamma oli lopussa varmasti toinen. 13 Virittäjä
laukkasi lyhyesti 100 juostuna ja sai paikan 6.sisältä, mistä ruuna nousi 950 juostuna toiselle radalle. Se tuli
päätöslenkin mukavasti ja oli lopulta selvien tasoerojen lähdössä kolmas. Viim. 900 m 32,3. 6 Sarin Ilo lähti
haparoiden matkaan ja tamma matkasi alun 3.ulkona. Se otti puolikas juostuna laukan ja putosi aivan
lauman hännille. Tamma teki jatkossa aivan asiallisen esityksen. 8 Vieskerin Venla seuraili 4.sisältä
maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Luttinen matkasi keskijoukoissa 4.ulkona, mistä ori jäi keskijoukoissa kierros
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se pääsi pudottamaan viimeisen takasuoran alussa sisäradalle ja otti
lopussa maksimit. 11 Taisoni seuraili taustalta sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Hallan Ruusu
matkasi 5.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Se nousi 800 ennen maalia toiselle radalle. Tamma
otti viimeisen takasuoran alussa laukan, mistä selvittyään se tuli lopun aivan juosten. 12 Eka- Inteksi lähti
hieman haparoiden matkaan ja ruuna jäi taustalle. Se otti 1050 ennen maalia laukan ja putosi
takajoukkoihin. Ruuna oli jatkossa vain tasainen. 14 Ruiske matkasi takajoukoissa toisella radalla, missä
tamma otti viimeisen takasuoran puolivälissä pahan laukan ja se menetti samassa mahdollisuutensa. 1
Riplei matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna aloitti kierros ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. 4 Vatrik
laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 5 Riksun Ruusu laukkasi lyhyesti lähdössä. Tamma eteni ensimmäisen
kaarteen lopussa kärkipaikalle ja se veti vauhdilla. Tamma sai kierros ennen maalia kirittäjän rinnalleen. Se
otti 450 ennen maalia uuden laukan ja putosi kolmanneksi. Tamma laukkasi vielä loppusuoralla kolmannen
kerran. 7 Härmän Suvituuli jäi ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, missä tammalla painettiin
päälle. Se otti kierros juostuna pahan laukan. Tamma laukkasi pian uudelleen ja keskeytti lopulta. 9 Hilman
Hely laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 16 Bietro matkasi aivan taustalla toisella radalla. Ruuna otti 800
juostuna pahan laukan. Se otti 950 ennen maalia uuden pahan laukan ja keskeytti myöhemmin.

Väliajat: 39,0 / 5 - 34,5 / 5 - 33,0 / 5 - 31,5 / 15

2. Lähtö

3 Beauty Erin juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma jyräsi loppusuoralla vahvasti varmaan
voittoon. Viim. 700 m 13,5. 8 Hariesine matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi loppusuoran alussa
kiriin 3.radalle. Se oli lopulta varmasti toinen. 12 Cheri Sane sai ensimmäisellä takasuoralla paikan 3.ulkoa,
mistä se nousi loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ja tuli aivan juosten maaliin asti. 15 Like a Power lähti
mukavasti matkaan ja ruuna sai jo ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Se oli siitä
lopussa tasainen neljäs. 7 Westcoast Skipper otti 100 juostuna lyhyen laukan. Ori sai ensimmäisen
takasuoran lopussa paikan 3.sisältä. Se tuli sieltä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1900 m 16,7. 14 Grove´s
Harley matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi 450 ennen maalia 4.ulos. Se oli sieltä lopussa reippaassa
lopetuksessa vailla mahdollisuuksia. 6 Morgongåva otti 200 juostuna pahan laukan ja tamma putosi
taustalle. Se suoritti jatkossa asiallisesti. 16 Sigiriya matkasi pääjoukon hännillä 6.ulkona, mistä ori lähti
1150 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukaarteessa ja ori tyytyi
lopussa seurailuun. 4 Modena Meiseils laukkasi lähdössä ja tamma putosi 5.ulos. Se haparoi siellä lyhyesti

850 ennen maalia ja tamma otti lopussa pääjoukon hänniltä maksimit. 5 Star Girl One otti 150 juostuna
pahan laukan ja tamman mahdollisuudet menivät samassa. 11 Meadow Devil matkasi 4.ulkona, mitä ori
nousi viimeisen takasuoran lopussa selkään 3.radalle. Se otti 300 ennen maalia pahan laukan ja ori menetti
pelinsä. 10 Honey Star otti 200 juostuna pahan laukan ja ruunan peli oli heti selvä. 2 Caddiemaster kiihdytti
heti kärkipaikalle, missä tamma oli vielä tiukasti voittotaistossa laukatessaan loppusuoran alussa yllättäen
pitkäksi. 13 Swamp´s Rose otti ratkaisevan lähtölaukan. Keskeytti myöhemmin taustalla. 1 Star Vali ja 9
Gracelyn olivat poissa.

Väliajta: 19,0 / 2 - 19,5 / 2 - 17,5 / 2 - 13,0 / 3

3. Lähtö

5 Feeling Fast Boy sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ori jäi 1300 ennen maalia 3.ulos. Se lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai 450 ennen maalia kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä se jyräsi lopussa selvään voittoon. Viim. 700 m 10,7. 1 Excellent Secret haparoi hieman
alussa ja tamma jäi 3.sisään. Kirikaista aukeni loppusuoran puolivälissä ja tamma ehti lopussa toiseksi. 3
Give Me Jam matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi loppusuoran alussa toiseen ulos ja se oli
lopussa varmasti kolmas. 10 Angelico matkasi 5.sisällä, mistä tamma tuli sisäradan vetäessä hyvin maaliin
asti. 4 Västerbopaperdoll kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää rauhallisesti. Se antoi
päätössatasella hieman periksi. 12 Wicasa Sioux matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran
alussa selkään 3.radalle. Sen kirikaista oli loppukaarteessa kiinni. Ruuna nousi loppusuoran alussa kiriin
4.radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin sisään asti. 9 Kat´s Commander matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi
viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja pian selkään 3.radalle. Se tuli asiallisesti sisään asti. 11
Expanse´s Hope seuraili 5.ulkoa tasaisesti sisään asti. 7 Diablo Star eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne
ruuna sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Se jäi sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi
vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen se oli lopussa vain tasainen. 8 Vanilla Price matkasi 3-4.ulkona,
mistä tamma lähti 700 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tehtävä oli vain mahdoton reippaassa
lopetuksessa. Viim. 700 m 14,0. 2 Cool On Photos otti ratkaisevan lähtölaukan. 6 Wrong Breed matkasi
6.ulkona, mistä tamma lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 1300 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Tamma laukkasi siinä 550 ennen maalia lyödyn oloisena pitkäksi.

Väliajat: 15,5 / 4 - 19,0 / 4 - 19,5 / 4 - 11,5 / 5

4. Lähtö

5 Finally Famous kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna veti tasaisen reippaasti. Se nappasi lopussa
hienolla tuloksella ylivoimaisen voiton. 7 Sahara Rouge matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna jäi viimeisen
takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Se oli siitä lopussa varmasti toinen. 4 Magnat matkasi
3.ulkona, mistä ruuna lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä aivan
juosten maaliin asti. 1 Hamdalla matkasi alun kolmantena sisäradalla, mistä ruuna nousi 450 juostuna
kuolemanpaikalle. Se pudotti 550 ennen maalia johtavan kantaan ja tuli juoksu huomioiden aivan hyvin

maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti neljänneksi. 9 Naughty la Marc matkasi 4.sisällä, missä ruuna oli
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, mutta se juuttui vielä aivan lopussa
uudelleen vaille kiritilaa. 10 Haras Du Pin tuli 4.ulkoa aivan juosten maaliin asti. 3 Super Cent sai nopeasti
paikan johtavan kannasta, mistä ori jäi päätöspuolikkaan alussa 3.sisään ja otti lopussa maksimit. 2 Radical
Way matkasi 3.sisällä, mistä ori nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se taipui 300 ennen
maalia selvästi. 8 Mr Vida laukkasi 200 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi. 6 I Won´t Dance oli poissa.

Väliajat: 10,0 / 5 - 13,0 / 5 - 13,0 / 5 - 13,0 / 5

5. Lähtö

5 I. P. Muskotti käynnistyi hyvin ja ori eteni nopeasti kärkipaikalle. Se veti vauhdilla ja vastaili lopussa
varmaan voittoon. 1 Kemun Muisto matkasi alun johtavan kannassa, mistä tamma nousi 350 juostuna
kuolemanpaikalle. Se tuli siitä umpirehellisesti sisään asti, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. Viim. 1000 m
24,3. 2 Pikku- Ryti matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se oli lopulta varmasti kolmas selvästi kärkikaksikolle hävinneenä. 12 Y. P. Passi juoksi 4.ulkona,
mistä ruuna lähti 700 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi 300 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman
vetoapua. Ruuna tuli asiallisesti sisään asti. 9 Loikkaus matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi 700 ennen
maalia 3.ulos. Se oli jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Tamma löysi vapaan väylän 350 ennen maalia ja se tuli
lopun aivan juosten. 14 Syytinki teki aivan lauman hänniltä mukavan esityksen. Viim. 1000 m 23,2. 13
Normipäivä seuraili taustalta sisäradalta asiallisesti sisään asti. 11 Tähti- Aura haparoi ensimmäisessä
kaarteessa lyhyesti. Ori haparoi viimeisessä kaarteessa lyhyesti uudelleen. Se tuli lopun vielä aivan juosten.
6 Karisman Pate sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna antoi loppukaarteessa selvästi periksi. 4
Sisu Oskari sai 350 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä ruuna antoi kierros myöhemmin selvästi
periksi. 8 Rokka Veikka jäi 3.sisälle täysin vaille kiritilaa. 10 Pelarin Tähti ei vain riittänyt taustalta sisäradalta
lainkaan. 7 Aatsi otti 150 juostuna kärjen tuntumasta pahan laukan ja ruuna menetti samassa
mahdollisuutensa. 3 Turopella laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 25,5 / 5 - 25,5 / 5 - 24,0 / 5

6. Lähtö

5 Emanuel Web matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 800 juostuna toiseen ulos. Se lähti 250 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna nappasi lopussa varman voiton. Viim. 700 m 13,4. 2 Gold Narva lähti
rauhallisesti ja ori putosi 5.ulos. Se lähti sieltä 1550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai
kierros juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja tuli oikein hyvin
sisään asti. Viim. 1500 m 13,9. 10 Westcoast Victoria matkasi 4-5.sisällä, mistä tamma sai sujuvasti edetä
sisärataa pitkin. Se nousi loppukaarteen puolivälissä 3.ulos. Tamma lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle
ja oli lopussa varmasti kolmas. 12 Big Mas matkasi 7.ulkona, mistä ruuna teki rehellisen kierroksen
mittaisen kirin. Viim. 1000 m 13,2. 8 Nelilyn Raptor kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä ruuna veti
tasaisen reipasta tahtia. Se antoi loppusuoralla hieman periksi, mutta piti kuitenkin rahoille. 1 Burnhill´s

Luck matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen
kiri katkesi viimeisen takasuoran kahteen laukkaan. Ruuna tuli vielä aivan taustalta lopun hyvin, kunhan ravi
taas oli kohdillaan. 7 Little Kicks juuttui alussa 3.radan kiertäjäksi, mistä se pudotti ensimmäisen takasuoran
puolivälissä 4.sisään. Tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se seuraili jatkossa
maksimisijoitukseen. 3 Eyeclass matkasi lopulta 5.ulkona, missä ruuna hieman menetti viimeisellä
takasuoralla vastustajan takana vauhtiaan. Se tuli lopun vielä aivan hyvin. 9 Basswood Grove oli 6.ulkoa
lopussa rehellisen riittämätön. 4 Global Tootsie matkasi johtavan kannassa, missä tamma laukkasi 450
ennen maalia pitkäksi. 6 Canyon Boko matkasi 2-3.ulkona, missä ori laukkasi loppukaarteessa lyödyn
oloisena pitkäksi. 11 Silent oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 8 - 15,0 / 8 - 14,0 / 8 - 14,0 / 5

7. Lähtö

10 Boulder Lucky matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi 450
ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli lopun selvästi lähdön parasta vauhtia ja otti
hallitun voiton. Viim. 700 m 10,3. 5 Global Treasure käynnistyi rivakasti, mutta ori juuttui kuolemanpaikalle.
Se sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Ori pudotti 800 juostuna johtavan kantaan. Se nousi 250 ennen
maalia toiseen ulos. Ori pudotti 70 metriä ennen maalia sisäradalle ja oli lopussa hyvä toinen. 8 Cattleya
matkasi 3.ulkona, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Se nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille
ja tuli lopun hyvin. 12 Winehouse matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 900 ennen maalia selkään 3.radalle.
Se jäi päätöspuolikkaan alussa 3.radalle ilman vetoapua ja tuli kirinsä rehellisesti sisään asti. Viim. 1000 m
12,5. 7 Valnes Gary sai nopeasti paikan johtavan kannasta, missä ruuna otti 800 juostuna laukan ja häiritsi
samalla yhtä kanssakilpailijaansa. Se pudotti vauhdista laukan alas ja jatkoi toisessa ulkona. Ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikan
haltuunsa. Ruuna tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopun tasaisessa rintamassa toton
ulkopuolelle. 2 Titlemania kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää haluamaansa tahtia. Se antoi
siitä huolimatta loppusuoralla selvästi periksi. 4 Noble Heart Nova matkasi alun toisessa ulkona, mistä
ruuna kiertyi ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle. Se antoi siitä kierrosta myöhemmin
periksi. 6 Astrodome otti 150 juostuna pahan laukan ja tamma jäi paljon. Se sai 800 juostuna paikan
3.sisältä, mistä kirikaista ei lopussa koskaan auennut. Tamma kilpailee tauluaan paremmassa kunnossa. 1
Cankus Thunderball laukkasi jo ennen lähtölinjaa pahoin ja jäi ratkaisevasti. Ruuna keskeytti taustalla
myöhemmin. 3 Petersin, 9 Don Joiner ja 11 Julienne Cane olivat poissa.

Väliajat: 14,0 / 2 - 17,0 / 2 - 15,0 / 2 - 11,5 / 10

8. Lähtö

8 Akaasia nousi ensimmäisen takasuoran alussa sisäradan jonosta toiselle radalle. Tamma jäi 750 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Se painui siitä 550 ennen maalia kärkipaikalle ja tamma nappasi lopussa selvän
voiton. Kunto nousee edelleen ja esitys oli erinomainen. Viim. 1000 m 22,9. 3 Turon Linda painui 300
juostuna kärkipaikalle. Tamma joutui koko ajan vetämään prässättynä reipasta. Se jäi 550 ennen maalia
johtavan kantaan, minkä jälkeen tamma tuli rehellisesti sisään asti ja oli oikein hyvä toinen. 7 Tohari
matkasi alun 3.sisällä, mistä tamma kävi ensimmäisellä takasuoralla kyselemässä kärkipaikkaa. Se joutui 750
juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Tamma jäi päätöspuolikkaan alussa 3.sisään, mistä se oli
lopussa aivan hyvä kolmas. 2 Ryti- Tyttö matkasi toisessa ulkona, mistä tamma jäi päätöspuolikkaan alussa
toisen radan vetojuhdaksi. Se tuli siitä asiallisesti sisään asti. 1 Pramia jäi 300 juostuna kärkipaikalta paineen
alla johtavan kantaan. Tamma jäi 750 juostuna 3.sisään. Se nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos.
Tamma nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 6 Vieskerin Virva lähti oikein
rauhallisesti matkaan ja tamma putosi aivan taustalle. Se lähti 5.ulkoa 700 ennen maalia kiriin 3.radalle.
Tamma siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 5.radalle ilman vetoapua ja tuli kirinsä aivan hyvin maaliin asti.
Viim. 700 m 22,7. 5 Meliisi teki 3.ulkoa asiallisen 550 metrin kirin. 9 Mian Mari seuraili 4.sisältä
maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Joivi matkasi 5.sisältä, mistä tamma otti lopussa aivan maksimit. 10 Topin
Musta oli lopussa vain tasainen juostuaan taustalla toisella radalla. 12 R. R. Ruskariina ei vain riittänyt
lopussa juostuaan 6.sisällä. 4 Suvi Kevätön otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3.ulkona lyhyen
laukan. Tamma laukkaili 4.ulkona 550 ennen maalia hylkäykseen asti.

Väliajat: 24,5 / 3 - 25,5 / 3 - 25,0 / 3 - 22,5 / 8

9. Lähtö

9 Gathania matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai
kierros ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma painui 650 ennen maalia kärkipaikalle, mistä se
piti lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1400 m 15,3. 3 Count Forever kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna
jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Se jäi 1900 ennen maalia 3.sisään. Ruuna nousi viimeisen takasuoran
alussa toiseen ulos. Se lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ehti lopussa aivan
voittaneen tuntumaan. Viim. 700 m 14,8. 14 Fakir Victory matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 1350 ennen
maalia selkään 3.radalle. Se jäi päätösringin alkaessa 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pääsi 850 ennen
maalia pudottamaan toiseen ulos. Se jäi viimeisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle, mistä ruuna tuli
rehellisesti sisään asti. 13 Alvena Sonja matkasi 5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa
toiselle radalle. Se siirtyi keskijoukoissa viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tamma tuli
lopun terävästi. 2 Sir Harmi käynnistyi hitaasti ja ruuna jäi 4.ulos. Se lähti 650 ennen maalia selkään
3.radalle. Ruuna jäi pian ilman vetoapua ja se tuli asiallisesti sisään asti. 4 Quick Leader matkasi toisessa
ulkona, mistä ori lähti kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi päätöspuolikkaan
alussa pudottamaan 4.sisähevosen rinnalle, mistä ori otti lopussa maksimit. 15 Hamtaro S matkasi aivan
taustalla toisella radalla, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se oli kirissään vain
tasainen. 8 Witch It sai 5.sisältä vasta loppusuoran alussa kiritilaa ja mahdollisuudet olivat jo menneet. 10
Arctic Masculino matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 2400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
pudotti 1850 ennen maalia johtavan kantaan. Ruuna jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 16 Global Kid

lähti takajoukoista 1500 ennen maalia selkiin 3.radalle. Ruunan kiri katkesi 800 ennen maalia tulleeseen
lyhyeen laukkaan. Se ei enää lopussa suorittanut juurikaan ohituksia. 7 Global Rebellion nousi 3.sisältä 800
juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna aloitti siitä päätösringin alussa matkan kohden takajoukkoja. 12 Lindy
Poppins käynnistyi reippaasti ja ruuna sai kärkipaikan haltuunsa jo ensimmäisen takasuoran alussa. Se antoi
siitä viimeisen takasuoran alussa pahoin periksi. 1 Lucky Tempest laukkasi 150 juostuna johtavan kannassa
pitkäksi. 5 Club Nord Star pummasi lähdön ja tamma putosi aivan lauman hännille. Se otti siellä
ensimmäisen takasuoran puolivälissä pahan laukan. Tamma laukkaili 900 ennen maalia lauman hännillä
hylkäykseen. 6 Oh Conny Lie Star laukkasi 350 juostuna keskijoukoissa pitkäksi. 11 Alws Bean laukkasi 250
juostuna pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 12 - 17,0 / 12 - 16,5 / 12 - 16,0 / 9

10. Lähtö

1 Malli- Maisa jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Tamma sai sieltä loppusuoran alussa sujuvasti kiritilaa ja
se kiri lopussa varmaan voittoon. 5 Jonnin Joutava eteni 200 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Tamma
tuli siitä rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin aivan linjalla toiseksi. 7 Amoriini juoksi 3.ulkona, mistä tamma
lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi 250 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman
vetoapua ja tamma oli lopulta varmasti kolmas. 15 Vapun Muisto lähti heti ajamaan ulkoratoja pitkin
eteenpäin. Tamma saikin ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 4.ulkoa. Se tuli sieltä aivan juosten
maaliin asti. Viim. 1000 m 27,5. 11 Hissun Ariel sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma lähti 650
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 9 Humu- Liisa
seuraili 4.sisältä maksimisijoitukseen. 4 Milda Makter juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma piti
tempon tasaisen reippaana. Se otti loppusuoran alussa kuolemanpaikalla pahan laukan, mihin tamma
menetti aivan kärkipään sijoituksen. 13 Humetar seuraili 6.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Tuiskuta
matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kiri katkesi
viimeisen takasuoran lopun laukkaan. Tamma tuli lopun vielä asiallisesti. 6 Svengi laukkasi 100 juostuna
lyhyesti ja tamma putosi aivan taustalle. Se otti 400 juostuna uuden laukan ja tamma putosi aivan
viimeiseksi. Se kulki jatkossa kulisseissa asiallisesti. 10 Huiskeri matkasi taustalla sisäradalla, missä tamma ei
vain riittänyt. 2 Fliisutar laukkasi lähdössä pahoin ja tamma putosi aivan taustalle. Se myös pysyi siellä
jatkossa. 3 Hyypän Lilja haparoi lähdössä lyhyesti. Tamma laukkasi ensimmäisessä kaarteessa sisäradalla
pitkäksi. 8 Suutarin Tyttö laukkasi lähdössä ja tamma jäi taustalle. Se sinetöi epäonnistumisensa
ensimmäisen takasuoran uudella laukallaan. Tamma keskeytti taustalla myöhemmin. 12 Kuu- Minna
matkasi 3.sisällä, missä tamman tamma ravi hieman hajosi loppukaarteessa ja se laukkasikin 250 ennen
maalia pitkäksi.

Väliajat: 33,5 / 5 - 31,0 / 5 - 26,5 / 5 - 27,5 / 1

11. Lähtö

4 Midsummer Bell kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä ruuna sai rauhallisesti ja se nappasi reippaalla
lopetuksellaan selvän voiton. 3 Joe Le Taxi sai nopeasti paikan johtavan kannassa, mistä ruuna oli lopussa
varmasti toinen. 10 Unbeaten Stride matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti päätösringin alkaessa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti loppukaarteen alussa hetkeksi toiseen ulos. Tamma siirtyi 350 ennen
maalia uudelleen kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin sisään asti. Viim. 1000 m 15,4. 5 As De Pique
ajoi ensimmäisessä kaarteessa suoraan vastustajan jaloille ja sai paikan toisesta ulkoa. Se jäi 550 juostuna
3.ulos. Tamma lähti 1850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 1650 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma putosi siitä päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 11 Kinah G. L.
matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti kierros ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi päätöspuolikkaan
alkaessa 3.radalle ilman vetoapua. Tamma tuli kirinsä aivan hyvin maaliin asti. 8 Burning Flight juoksi
5.sisällä, mistä ruuna nousi 950 ennen maalia 4.ulos. Se siirtyi 650 ennen maalia selkiin 3.radalle. Ruuna oli
kirissään tasainen. 1 Bwt Admiral juoksi 4.sisällä. Ori nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Se
siirtyi loppukaarteen puolivälissä ulkoradoille, missä ori tuli lopun asiallisesti. 6 Grace Pezzo sai
kuolemanpaikan nopeasti haltuunsa. Tamma sai sinne 550 juostuna vetoavun eteensä. Se jäi kierros
juostuna 3.ulos. Tamma pudotti 450 ennen maalia sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 2 Bet On Me S
matkasi 3.sisällä, mistä ruuna ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 7 Boogie After Rain juuttui alussa 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna sai 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai kierros juostuna vetoavun
eteensä. Ruuna taipui toisesta ulkoa pahoin päätöspuolikkaan alussa. Viim. 400 m 28,5. 9 Gunvald matkasi
alun toisessa ulkona, missä sen päälle ajettiin 200 juostuna ja ruuna laukkasi samassa pitkäksi. 12
Backwood´s Hexfire oli poissa.

Väliajat: 16,0 / 4 - 19,0 / 4 - 17,5 / 4 - 13,5 / 4

