1. Lähtö

1 Taksvenla matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 800 ennen maalia 3.ulos. Se lähti sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Tamma siirtyi loppukaarteen alussa kiriin 4.radalle ilman
vetoapua. Se puristi lopun tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. 7 Liinan Liekki juuttui heti
keskijoukkoihin 3.radan kiertäjäksi. Tamma ajoi siellä tasaisesti eteenpäin ja se pääsi 1050 ennen maalia
pudottamaan kuolemanpaikalle. Tamma tuli siitä umpirehellisesti sisään asti ja oli loppuun asti mukana
voittotaistossa. 11 Viano matkasi 3-4.ulkona, mistä tamma lähti 600 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi
450 ennen maalia selkään 4.radalle. Tamma tuli kirinsä hyvin sisään asti ja ehti lopussa puolittain
voittaneen rinnalle. 12 Tutun Vilma matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla. Tamma eteni viimeisellä
takasuoralla toista rataa pitkin. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin 5.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli
juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 28,6. 6 Hymynhäivä pakitteli ensimmäisen takasuoran alussa 5.sisään.
Tamma nousi 1050 ennen maalia 5.ulos. Se pudotti lähes samassa 3.sisään. Tamma nousi loppukaarteen
alussa toiseen ulos ja seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 8 Vilimaus painui ensimmäisen kaarteen lopussa
kärkipaikalle, mistä tamma antoi loppusuoralla hieman periksi. 2 Kujalan Erätuuli juuttui 300 juostuna
kuolemanpaikalle. Ruuna sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Se lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ruunan kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja se oli lopussa vain tasainen. 5 Lankori
kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Se otti sieltä lopussa aivan
maksimit. 10 Hyvännäköinen oli taustalta toiselta radalta lopussa rehellisen riittämätön. Ravissa ei ollut
läheskään priimaa. 3 Multi Tähti otti ensimmäisen kaarteen puolivälissä 3.radalta laukan. Ori otti
ensimmäisen takasuoran puolivälissä uuden laukan. Se sinetöi hylkäyksensä 450 ennen maalia tulleella
kolmannella laukallaan. 4 Rojalti matkasi 2-3.ulkona, missä ruuna laukkasi 850 ennen maalia yllättäen
pitkäksi. 9 Vauhti- Viima matkasi 4.sisällä, mistä tamma taipui selvästi toisen kierroksen alkaessa. Se
keskeytti myöhemmin.

Väliajat: 27,5 / 8 - 30,5 / 8 - 29,5 / 8 - 31,5 / 1

2. Lähtö

2 Lindy Poppins painui kuolemanpaikalta kärkeen ensimmäisen takasuoran alussa. Ruuna sai vetää jatkossa
sopuisasti ja se piti lopussa ajettuna voittoon. 4 Elzevier Lloyd matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti
loppusuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se tuli lopun hyvin ehtien lopussa puolittain
voittaneen rinnalle. 3 Haraldinho Zon kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 350 juostuna. Se oli
lopussa johtavan kannasta kunnolla tilaa saamatta kolmas. 1 Ben Cates matkasi 3.sisällä, mistä ori nousi
350 ennen maalia toiselle radalle. Se sai vasta 100 ennen maalia rintaman takaa vapaat väylät ja voimat
jäivät pääosin tuleviin koitoksiin. 7 Tapon Westwood matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti päätöspuolikkaan
alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoran puolivälissä ja ruuna tyytyi

säilyttämään asemansa. 8 Lucky Tempest matkasi 5.ulkona, mistä ruuna pääsi loppukaarteessa etenemään
toista rataa pitkin. Se tuli aivan asiallisesti sisään asti. 9 Johnny English matkasi alun 3.ulkona, mistä ruuna
kiertyi ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle. Se tuli siitä aivan asiallisesti sisään asti, vaikka
antoikin päätössatasella hieman periksi. 12 Excalibur It juoksi 4.ulkona, mistä ruuna oli kirivaiheessa
tasainen. 6 Ghost Story pakitteli ensimmäisen takasuoran alussa taustalla 6.sisään. Ori nousi viimeisen
takasuoran alussa toiselle radalle. Se oli jatkossa lähinnä tasainen. 5 Zelle´s Escalade pudotti
kuolemanpaikalta puolikas juostuna 4.sisään. Ruuna oli sieltä jatkossa rehellisen riittämätön. 10 Reipe
Kronos haparoi 3.sisällä 250 juostuna ja ruuna jäi 5.sisään. Se otti 450 ennen maalia uuden laukan. Ruuna
tuli lopun taustalla hieman kulmikkaalla ravilla. 11 Bella Bay oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 2 - 18,0 / 2 - 17,0 / 2 - 16,0 / 2

3. Lähtö

1 Umberto Croft kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää oikein sopuisasti. Se nappasi lopun
reippaalla lopetuksellaan erittäin helpon voiton. 8 Hamis Fameraiser sai heti paikan johtavan kannasta,
mistä ruuna oli lopussa tilaa saamatta toinen. 9 Cashier Center matkasi alun toisessa ulkona, mistä tamma
kiertyi ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle. Se oli siitä loppuun asti mukana kakkostaistossa.
6 What´s Going On eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne ruuna sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Se
lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. 2 Wireless ei
saanut lopussa kiritilaa juostuaan 3.sisällä. 10 Tip Chip juoksi 4.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna oli lopussa vain tasainen. 11 Dixie Exclusive matkasi 6.ulkona,
mistä ruuna tuli aivan juosten maaliin asti. 14 Bullo Citrullo juoksi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se oli sieltä lopussa tasainen. 4 Stardust Fibber haparoi alussa
hieman, mutta tamma sai silti paikan 3.ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkään
3.radalle. Tamma oli kovassa lopetuksessa mahdottoman tehtävän edessä. 5 Ribery otti lyhyen lähtölaukan
ja ruuna juuttui taustalle 3.radalle. Se pakitteli ensimmäisen takasuoran puolivälissä 6.sisään. Ruuna sai
jatkossa edetä sisärataa pitkin ja otti lopussa maksimit. 13 Lilljeppe matkasi 6.ulkona, mistä ruuna teki aivan
hyvän 650 metrin kirin ulkoratoja pitkin. Tehtävä oli vain mahdoton. Viim. 700 m 13,9. 12 Feast Your Eyes
juoksi 4.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Sen kirin terä katkesi nopeasti
ja ori tyytyi seurailuun. 3 Spider Blessed laukkasi lähdössä ja ori putosi lauman hännille sisäradalle. Se anto
sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin periksi ja keskeytti. 7 Back The Devil oli poissa.

Väliajat: 19,5 / 1 - 19,0 / 1 - 15,5 / 1 - 14,0 / 1

4. Lähtö

1 Drinks Please sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna sai 300 ennen maalia sujuvasti kiritilaa
ja se kiri 4.rataa pitkin lopussa niukkaan voittoon. 5 Duquesa painui nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma tuli
hyvin sisään asti, vaikka se jäikin lopussa toiseksi. 2 Carajoso matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti 650
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni loppukaarteen alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna
tuli rehellisesti sisään asti. Viim. 700 m 14,4. 10 Ariana tuli 3.sisältä sisäradan vetäessä asiallisesti sisään
asti. 12 Do It Valiant matkasi 5.ulkona, mistä ruuna teki hyvän viimeisen takasuoran alusta lähteneen kirin
osin 4.rataakin pitkin. 4 Tiger Shark juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti 650 ennen maalia selkään 3.radalle.
Se jäi 450 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua. Tamman kirin terä katkesi 250 ennen maalia ja se tyytyi
lopussa säilyttämään asemansa. 7 Atos Palmen juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia selkiin
3.radalle. Se oli loppukaarteessa 3.radalla vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä
jälkeen ruuna tuli lopun asiallisesti. 11 Ettan seuraili 5.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 9 She´s So Lady
juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se jäi sinne
loppukaarteessa pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa, mutta tamma ei enää
innostunut kirimään. 8 Zarrine Kemp juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi
loppukaarteessa selvästi periksi. 6 Man In Black laukkasi 150 juostuna pitkäksi. 3 Whisky Dancing oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 5 - 15,0 / 5 - 13,5 / 1

5. Lähtö

15 Sisuvius käynnistyi taustalta erittäin hyvin ja ruuna painui jo 300 juostuna kärkipaikalle. Se veti
avausringin rauhassa ja nappasi lopussa kovalla lopetuksellaan ajamattoman voiton. Viim. 700 m 23,5. 1
Ato pääsi 350 juostuna pudottamaan kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Ruuna nousi loppusuoran alussa
toiselle radalle ja oli lopussa selvästi toinen. 5 Korven Tinnitus matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti
1050 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti, vaikka
putosikin lopussa kovan kärkiparin kyydistä. 16 Sasku matkasi lauman hännillä 6.ulkona, mistä ruuna lähti
1350 ennen maalia 3.radan kiertäjäksi. Se sai 1050 ennen maalia selän eteensä. Ruuna siirtyi 650 ennen
maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä aivan asiallisesti sisään asti. 6 Ekopetus matkasi
3.ulkona, mistä ruuna sai kierros ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Se nousi sieltä loppukaarteen alussa
selkään 3.radalle. Ruuna tuli asiallisesti sisään asti. 3 Joriini juoksi 4.sisällä, mistä ori nousi loppukaarteen
alussa toiselle radalle. Se ei saanut lopussa rintaman takaa aivan täyttä mahdollisuutta. 9 Hymynkare
matkasi 5.ulkona, mistä ori lähti kierros juostuna selkiin 3.radalle. Se ei loppukaarteessa kunnolla edennyt,
mutta ori tuli loppua taas mainiosti ulkoratoja pitkin. 14 Mökin Tähti laukkasi lähdössä, mutta ruuna sai silti
jo ensimmäisessä kaarteessa paikan 4.ulkoa. Se sai kierros ennen maalia paikan 3.ulkoa. Ruuna nousi

loppusuoralla tultaessa kiriin 5.radalle ilman vetoapua ja tuli lopun asiallisesti. 4 Nooran Vili juuttui
ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Ori antoi siitä loppusuoralla selvästi periksi. 11
Huuger matkasi alun 7.sisällä, mistä ruuna nousi kierros juostuna 4.ulos. Se nousi 850 ennen maalia selkiin
3.radalle. Ruuna siirtyi loppukaarteen alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se otti loppukaarteen
puolivälissä laukan, mistä selvittyään ruuna tuli lopun vielä aivan juosten. 10 Turoruutu ei vain riittänyt
kirivaiheessa pääjoukon hänniltä. 7 Y. P. Passi matkasi 5.sisällä, mistä ruuna oli seurailemassa
maksimaaliseen sijoitukseen. Se jäi loppusuoran alussa kuitenkin hetkeksi vetämättömään selkään ja
maksimissaan kolme sijoitusta karkasi. 12 Hevillä otti ratkaisevan lähtölaukan. 2 Vikunpuuska matkasi
3.sisällä, mistä ruuna antoi loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 13 Topmar oli aivan taustalla sisäradalla
rehellisen riittämätön. 8 Pikku- Ryti oli poissa.

Väliajat: 29,5 / 15 - 30,5 / 15 - 26,5 / 15 - 22,5 / 15

6. Lähtö

1 Enjoy Pepper kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää haluamaansa tahtia. Se piti pakan koossa
loppusuoran alkuun asti. Tamma aukaisi pellit 150 ennen maalia ja se piti lopussa niukkaan voittoon. 2 Erica
Eme matkasi 3.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa väylä löytyi loppusuoran alussa ja se
ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 400 m 13,0. 8 Toto Grotto sai heti paikan johtavan kannasta, mistä
tamma oli asiallinen kolmas. 4 Pennsylvania pummasi hieman lähdön ja tamma jäi alussa keskijoukkoihin
3.radalle. Se pudotti ensimmäisen takasuoran alussa 4.ulos. Tamma lähti 900 ennen maalia selkiin 3.radalle.
Se siirtyi 300 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli juosten maaliin asti. Viim. 700 m
13,3. 13 Omega Leader sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa, mistä tamma lähti 900
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle.
Tamma tuli siitä aivan asiallisesti sisään asti. 10 Lemon Breezer matkasi 4.sisällä, mistä tamma otti sisäradan
vetäessä maksimit. 16 Vincitrice teki 6.ulkoa aivan hyvän viimeisen takasuoran alusta lähteneen kirin. 12
Brown Victoria matkasi 6.sisällä. Tamma otti sieltä lopussa aivan maksimit. 14 Dear Josie juoksi 5.ulkona,
minne tamma jäi viimeisellä takasuoralla pahoin vaille kiritilaa. Se löysi vapaan radan loppukaarteen alussa,
minkä jälkeen tamma tuli lopun selvästi sijoitustaan paremmin. 7 Moonlight Angel käynnistyi reippaasti,
mutta tamma otti 200 juostuna kärjen rinnalta pahan laukan. Se matkasi jatkossa aivan taustalla sisäradalla.
Tamma tuli aivan asiallisesti sisään asti. Viim. 1800 m 16,5. 11 Viva Adriana juoksi 5.sisällä, mistä tamma
nousi loppukaarteen puolivälissä kiriin ulkoradoille. Se oli jatkossa lähinnä tasainen. 15 Afrodite Lloyd juoksi
3.ulkona, mistä tamma lähti 900 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 700 ennen maalia 3.radalle ilman
vetoapua. Tamman kiri katkesi 3.radalta kärjen tuntumasta 300 ennen maalia selvästi. 5 Eagle´s Rose
juuttui alussa keskijoukkoihin 3.radalle. Tamma peruutti ensimmäisen takasuoran puolivälissä taustalle
sisäradalle. Se lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Tamman kiri katkesi loppukaarteen
alussa selvästi. 3 Amber Kemp otti 200 juostuna laukan johtohevosen tuntumasta. Tamma eteni kuitenkin
pian uudelleen kuolemanpaikalle. Se antoi siitä viimeisen takasuoran alussa pahoin periksi. Viim. 700 m
23,7. 6 Diamond Bay otti ratkaisevan lähtölaukan ja tamma menetti heti pelinsä. Se keskeytti taustalla

myöhemmin. 9 Merrymaker laukkasi lähdössä pitkäksi. Tamma kulki jatkossa aivan taustalla hylättynä
asiallisesti.

Väliajat: 17,5 / 1 - 19,0 / 1 - 18,0 / 1 - 14,0 / 1

7. Lähtö

6 Quattro Tilly matkasi toisessa ulkona, mistä ori lähti 850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ori nappasi lopussa kontrolloidun voiton. Viim. 700 m 14,3. 2 Casey
Beyonce kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma tuli mukavasti maaliin asti. 9 Leon matkasi 3.ulkona, mistä
ruuna lähti 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi loppukaarteen alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä
ruuna tuli aivan juosten sisään asti. 4 Winehouse juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai
loppukaarteen alussa vetoavun eteensä. Se tuli toisesta ulkoa mukavasti maaliin asti. 7 Kat´s Commander
matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi 850 ennen maalia toiseen ulos. Se siirtyi loppukaarteessa selkään
3.radalle ja ruuna tuli aivan juosten sisään asti. 1 Felicienne seuraili johtavan kannasta maksimaaliseen
sijoitukseen. 5 Hollywood Hills peruutteli ensimmäisen takasuoran alussa 5.sisään, mistä ori ei saanut
kunnon mahdollisuutta kirimiseen. 3 Sonetta matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi loppusuoran alussa
toiselle radalle ja otti lopussa maksimit. 12 Dreamysine matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppukaarteen puolivälissä kiriin 4-5.radalle ilman vetoapua ja
tamma tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 15,2. 10 Tyrone Steel juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen
maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna oli lopussa
vain tasainen. 8 Westcoast Dewey lähti hitaasti matkaan ja ori peruutteli aivan viimeiseksi, missä se laukkasi
450 juostuna pitkäksi. 11 Blady Sarabi oli poissa.

Väliajat: 16,0 / 2 - 18,0 / 2 - 16,5 / 2 - 15,0 / 6

8. Lähtö

10 Aatsi eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna 450 juostuna kärkipaikalle. Se nappasi siitä lopussa
hallitun voiton, kun pahin kanssakilpailija levisi hieman ennen maalia laukalle. 4 Sisu Oskari kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna luopui ensimmäisen takasuoran alussa. Se oli jatkossa johtavan kannassa pitkään
vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta hieman ennen maalia, eikä ruuna ehtinyt käyttämään läheskään

kaikkia voimiaan. 12 Valtin Simo sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, minne ruuna jäi viimeisen takasuoran
alussa hetkeksi vaille kiritilaa. Se mahtui 600 ennen maalia pudottamaan sisäradalle. Kirikaista pysyi
kuitenkin tiukasti kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna oli lopussa tasainen. 3
Lento- Essi juoksi 3.sisällä, mistä tamma nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Se seuraili sieltä
tasaisesti sisään asti. 7 Manionni matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se
siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli pitkän kirinsä asiallisesti sisään
asti. 9 Liivate juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Sen kirikaista pysyi
jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, eikä tamma enää ehtinyt
parantamaan. 8 Vakuus otti 100 juostuna kärjen rinnalta laukan ja ori putosi lauman hännille. Se nousi
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3-4.radalle. Ori oli lopussa tasainen. Viim. 1900 m 29,8. 1 Apanteri
seuraili 4.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Pikku- Arvo eteni ensimmäisen takasuoran alussa
kuolemanpaikalle. Se antoi siitä viimeisen takasuoran alussa pahoin periksi. Viim. 500 m 52,7. 2 Jetsu
matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 650 ennen maalia 3.radalle
ilman vetoapua. Orin ravi hajosi loppusuoran puolivälissä ja se laukkasi hylkäykseen. 6 Poika- Ramiini lähti
heti ajamaan 3.rataa pitkin eteenpäin. Ruuna eteni 700 juostuna kuolemanpaikalle. Se otti siinä 100 metriä
myöhemmin laukan ja ruuna menetti asemiaan. Se lähti samassa taustalta ajamaan 3.rataa ilman vetoapua
eteenpäin. Ruuna eteni viimeisen takasuoran puolivälissä uudelleen kuolemanpaikalle, missä se oli vielä
tiukasti voittotaistossa laukatessaan hieman ennen maalia. Laukkaan paloi vähintään toiset rahat. 11
Faitteri oli poissa.

Väliajat: 27,5 / 10 - 28,5 / 10 - 31,0 / 10 - 28,5 / 10

9. Lähtö

6 Laurila´s Denethor sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna nousi kierros ennen maalia toiseen
ulos. Se siirtyi 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna nappasi lopussa kovalla tuloksella
niukan voiton. 8 Ida Glitter matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Se lähti
loppukaarteen alussa selkään 3.radalle. Tamma jäi loppusuoran alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä se
tuli oikein hyvin sisään asti. Viim. 700 m 13,3. 11 Finally Famous matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen kiriin ulkoradoille ja ruuna tuli vahvasti
maaliin asti. 7 Past Or Flash painui ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle, minne ruuna sai toisen
kaarteen alussa prässääjän rinnalleen. Se piti kiinni paikastaan ja vauhti kiihtyi. Ruuna tuli hyvin sisään asti,
vaikka päätössatanen hieman painoikin. 10 Sifori Effe juoksi 4.ulkona, mistä ruuna teki aivan asiallisen
viimeisen takasuoran alusta lähteneen kirin. 12 Fade To Jam matkasi aivan lauman hännillä sisäradalla,
mistä ruuna tuli aivan juosten maaliin asti. 4 Todays Popular matkasi 3.sisällä, mistä ruuna sai kierros ennen
maalia paikan johtavan kannasta. Se otti sieltä lopussa maksimaalisen sijoituksen. 2 Fakir Victory kiertyi
toisesta ulkoa ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle. Ruuna löi siinä koko ajan painetta
kärkihevoselle. Se putosi loppukaarteen puolivälissä kärkihevosen kyydistä, mutta ruuna ei silti koskaan
täysin luovuttanut. 9 Quiet Leader matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti loppukaarteen puolivälissä 3.sisään, minne ruuna jäi lopussa täysin

vaille kiritilaa. 1 Cousin Bowl matkasi pääosin 4.sisällä, mistä ruuna seuraili tasaisesti. Se jäi tosin
loppusuoralla vielä vetämättömään selkään, mutta pussitus oli teknistä laatua. 3 Saladino matkasi 23.ulkona, mistä ruuna antoi viimeisen takasuoran alussa pahoin periksi. Viim. 500 m 25,4. 5 Jailhouse Diablo
oli poissa.

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

10. Lähtö

7 Äänestäjä painui nopeasti kärkipaikalle, missä ruuna veti avausringin rauhallisesti. Se kiihdytti vauhtia
tuntuvasti ja ruuna otti lopussa reippaalla päätöskierroksella oikein helpon voiton. Viim. 1000 m 22,7. 2
Lumi- Aatos matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna oli oikein hyvä toinen. Viim. 700 m 21,9. 5 Vihin Mahti
oli 3.sisältä sisäradan vetäessä varmasti kolmas. 8 Helmen Vili matkasi 3.ulkona, mistä ruuna pudotti
loppukaarteen puolivälissä 4.sisään ja se seuraili neljänneksi. 11 Diktaattori matkasi aivan lauman hännillä
toisella radalla, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 850 ennen maalia 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna tuli siellä rehellisesti sisään asti, mutta tehtävä oli vain mahdoton. Viim. 1000 m
22,9. 14 Vektorin Maine sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi viimeisen takasuoran
puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Se oli siitä lopussa tasainen. 1 Tejas haparoi hieman 150 juostuna,
mutta ruuna säilytti paikkansa 4.sisällä. Se nousi päätöspuolikkaan alussa 3.ulos. Ruuna siirtyi loppusuoran
alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. 9 Vixen matkasi 3.ulkona, mistä ruuna pudotti
loppukaarteen puolivälissä 4.sisään ja se seuraili neljänneksi. 3 Ryti- Tyttö matkasi 4.ulkona, mistä tamma
seuraili asiallisesti maaliin saakka. 12 A. T. Visku juoksi 7.sisällä, mistä ori nousi kierros ennen maalia 6.ulos.
Sen kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni ja vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa. Ori tuli lopun aivan
juosten. 4 Sopun Haaste seuraili 5.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 13 Fjeldstad Goggen matkasi
5.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle. Sen kirin terä katkesi nopeasti ja ori
tyytyi säilyttämään asemansa. 16 A. T. Veli seuraili 6.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Ilon Ari nousi
4.sisältä 300 juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna otti siinä 600 ennen maalia pahan laukan ja se menetti
samassa mahdollisuutensa. 10 Veeran Turo lähti 1050 ennen maalia 6.ulkoa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se otti 150 metriä myöhemmin ratkaisevan laukan ja ori menetti pelinsä. 15 Tuli- Ritari jäi pahalla
lähtölaukallaan aivan taustalle, missä se laukkaili toisen kierroksen aikana hylkäykseen.

Väliajat: 30,0 / 7 - 31,0 / 7 - 23,0 / 7 - 22,0 / 7

11. Lähtö

8 Venice matkasi 4.sisällä, mistä tamma jäi kierros juostuna 5.sisään. Se nousi viimeisen takasuoran alussa
4.ulos. Tamma siirtyi loppukaarteen alussa kiriin ulkoradoille ja se ehti lopussa vielä vahvalla kirillään
voittoon asti. Viim. 700 m 13,0. 13 Bret Boko matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran
alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli vahvasti
sisään asti. Viim. 1000 m 14,2. 6 Anastacia Trot lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin.
Tamma painui 700 juostuna kärkipaikalle asti. Se jäi kierros juostuna johtavan kantaan. Tamma nousi
päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikalle. Se tuli siitä rehellisesti sisään asti ja oli mainio kolmas. 7 Arctic
Helen painui heti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 700 juostuna. Se jäi kierros juostuna 3.sisään. Tamma
sai viimeisen takasuoran lopussa paikan johtavan kannasta. Se tuli sieltä mukavasti maaliin asti. 2 Demi De
Veluwe matkasi 2-3.ulkona, mistä tamma pudoti 550 ennen maalia 3.sisään. Se tuli sieltä hyvin maaliin asti.
15 Buck Boko teki 5.ulkoa aivan hyvän 700 metrin kirin. 12 Kaka nousi taustalta sisäradalta kierros ennen
maalia 6.ulos. Ruuna teki sieltä asiallisen viimeisen takasuoran alusta lähtenen kirin. 10 Bosses Lily matkasi
alun 4.ulkona, mistä tamma lähti 2050 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se painui kierros
juostuna kärkipaikalle. Tamma antoi loppusuoran puolivälissä selvästi periksi. 1 M. T. Illustrious juoksi
4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se jäi loppukaarteen alussa pahoib
pakettiin ja menetti asemansa. Tamma kiri loppua lauman hänniltä sijoitustaan paremmin. 14 I Won´t
Dance oli pääjoukon hänniltä kirivaiheessa vain tasainen. 11 Twist Life oli 6.sisältä rehellisen riittämätön. 16
Prey Frontline matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni hetken oikein hyvin, mutta kirin terä katkesi loppukaarteen puolivälissä ja ruuna taipui
taustalle. 5 Bwt Firefox putosi alussa heti aivan taustalle, missä tamma myös pysyi jatkossa. 4 Part Two
juuttui heti kuolemanpaikalle. Tamma sai 1150 juostuna vetoavun eteensä. Se laukkasi 1300 ennen maalia
lyhyesti. Tamma putosi 900 ennen maalia taustalle, missä se oli lopussa melko vaisu. 9 Twigs Voici matkasi
3.ulkona, mistä tamma lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Tamma antoi siitä viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin periksi. Viim. 500 m 30,2. 3
Arctic Model oli poissa.

Väliajat: 16,5 / 7 - 16,0 / 10 - 15,0 / 10 - 14,5 / 8

