1. Lähtö

8 Explosive Elvis matkasi alun 2.- 3. sisällä. Nousi toisen kaarteen alussa toiseen ulos. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran lopulla kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai kärkipaikan vastustajan laukan ansiosta haltuunsa
300 ennen maalia ja nappasi lopussa hallitun voiton. 15 Markin Midsummer matkasi alun 5. sisällä. Sai
toisen kaarteen alussa paikan 4. sisältä. Sai sieltä sujuvasti edetä sisärataa pitkin. Nousi loppusuoralle
tultaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa toiseksi. Viim. 1000 m 17,0. 2 Donald Twice
matkasi alun 4. sisällä. Sai toisessa kaarteessa paikan johtavan kannasta. Nousi 150 ennen maalia toiselle
radalle ja oli tasainen kolmas. 13 Instatag juoksi 4. sisällä. Sai 650 juostuna paikan 3. sisältä. Seuraili sieltä
asiallisesti maaliin asti. 16 Cute´s Little Man tuli 5. sisältä sisäradan vetäessä aivan juosten maaliin asti. 6
Chocolates For All myöhästyi hieman lähdössä ja matkasi keskijoukoissa 4. ulkona. Lähti sieltä
loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 18,1. 9
Feeling Glory otti 3. sisällä 250 juostuna pahan laukan ja jäi taustalle. Kulki jatkossa mukavasti ja sai vielä
rahaa. 10 Jason Ale eteni 250 juostuna kuolemanpaikalle. Pudotti pian johtavan kantaan. Nousi toisen
kaarteen alussa kuolemanpaikalle. Otti siinä 450 ennen maalia lyhyen laukan. Seuraili jatkossa toiselta
radalta tasaisesti. Hevosen ravi ei ollut lopussa aivan parasta. 11 Tauriel matkasi pääosin 3. ulkona. Seuraili
sieltä maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Adentee pummasi lähdön täysin ja putosi taustalle, missä sinetöi
epäonnistumisensa 200 juostuna tulleella pysähdyslaukallaan. 1 Athletic Boss kiihdytti heti kärkipaikalle.
Teki viimeisen takasuoran alussa hieman eroa muihin. Näytti purjehtivan kohden selvää voittoa, mutta 300
ennen maalia tullut laukka vesitti pelin. Sinetöi hylkäyksensä loppusuoran alun uudella pahalla laukallaan. 3
Want To Wheels laukkasi 150 juostuna kärkikamppailusta pitkäksi. 4 Helie matkasi 3. ulkona. Laukkasi siellä
kierros juostuna pitkäksi. 5 Red Engel otti pahan lähtölaukan ja jäi taustalle. Otti kierros ennen maalia
pääjoukon hännillä uuden laukan ja meni hylkäykseen. 12 Diamond Dreams otti ratkaisevan lähtölaukan ja
menetti heti pelinsä. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 14 Sundsvik Marameo laukkasi 200 juostuna
taustalla sisäradan jonossa pitkäksi.

Väliajat: 18,0 / 1 - 19,0 / 1 - 16,0 & 1 - 20,0 / 8

2. Lähtö

8 Utumor sai heti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Puristi lopussa helppoon voittoon. Viim. 1000 m 30,1. 1 Tuulian Sälli kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli
hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 2 Touhun Pyry juuttui kuolemanpaikalle, mistä puristi
oikein rehellisesti sisään asti. Aloitti uransa hyvällä esityksellä. Viim. 700 m 31,3. 9 Karisman Helmi sai
nopeasti paikan johtavan kannasta. Tuli siitä kärkitrion tuntumassa maaliin asti. 13 Eeku juoksi 5. ulkona,
mistä seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. Viim. 1000 m 33,8. 4 Tutun Tuomas otti 4. ulkoa aivan
maksimit. 12 Soman Sirius matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Seuraili sieltä lopussa suuremmin
vakuuttamatta maksimisijoitukseen. 11 Valon Pirsta matkasi 3. sisällä. Putosi sieltä toisen kierroksen
alkaessa kärkihevosten vauhdista ja seuraili lopussa vaisusti. Viim. 600 m 39,8. 16 Vagabond matkasi 6.
ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kiri katkesi loppukaarteen
alun pahaan laukkaan. Olisi ollut ilman laukkaansa rahasijalla. 14 Velaks laukkasi alkumetreillä pahoin ja jäi
heti ratkaisevasti. 10 Kopran Tuuli oli 4. sisältä rehellisen riittämätön. 6 Tätimusta juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan pääjoukon hänniltä toiselta

radalta. Ei vain riittänyt sieltä jatkossa lainkaan. 3 Helmi- Liekki lähti hitaasti matkaan ja putosi heti
taustalle, missä oli jatkossa rehellisen heikko. 5 Isosalon Kingi kiersi alun 3. rataa ilman vetoapua. Pääsi 650
juostuna pudottamaan 3. ulos. Lähti 250 ennen maalia selkään 3. radalle. Otti 50 ennen maalia laukan,
mihin menetti neljännen sijan. 7 Saimin Sumu Rols kiersi alun 4. rataa ilman vetoapua. Pääsi 400 juostuna
pudottamaan toiseksi 3. radan jonossa. Otti siellä 750 juostuna pahan laukan, mikä jatkui pitkäksi. 15
Vilman Vilkeri laukkasi lähdössä pahoin. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti.

Väliajat: 41,0 / 1 - 39,0 / 1 - 30,0 / 1 - 30,0 / 8

3. Lähtö

8 Sahara Ayanna otti alun rauhassa ja matkasi lopulta 5. sisällä. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
selkiin 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa niukkaan
voittoon. Viim. 700 m 15,1. 2 Floyd Kenwood jäi 250 juostuna 3. sisälle. Nousi sieltä 650 juostuna
kuolemanpaikalle. Jäi kierros ennen maalia toiseen ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai 450 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä mukavasti ja oli voittotaistossa
maaliin asti. 4 Helen Is Her Name matkasi johtavan kannassa, mistä sai loppusuoran alussa sujuvasti kiritilaa
ja oli lopussa tasainen kolmas. 10 Runner Wili juoksi 3. sisällä. Pääsi loppusuoran alussa nousemaan tyhjälle
toiselle radalle. Kirikaista meni kuitenkin hieman ennen maalia kiinni. Tähän ei tosin enää mennyt
sijoituksia. 7 Kickapoo Windcape matkasi alun 4. ulkona. Lähti sieltä 1500 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Sai kierros ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Putosi siitä loppukaarteen alussa
voittotaistosta, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa ja sai rahaa. 6 Grace Pezzo lähti mukavasti, mutta
jäi silti ensimmäisen kaarteen lopussa kuolemanpaikalle. Huilasi pian hetken 4. sisällä. Nousi 650 juostuna
toiseen ulos. Jäi kierros ennen maalia 3. ulos. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Freddy
K. otti takajoukoissa 450 juostuna lyhyen laukan ja jatkoi 5. ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Sai 300 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Jäi pian taas 3. ilman vetoapua. Kirin
terä katkesi loppusuoran alussa, mutta säilytti kuitenkin vauhtinsa asiallisesti. 1 M. J. ´s Pearl kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä sai säätää vauhdin mieleisekseen. Antoi silti loppusuoralle tultaessa selvästi periksi, eikä
kaikki ollut ehkä aivan kunnossa. 5 Little Kicks otti 300 juostuna toisessa ulkona pahan laukan ja jäi aivan
taustalle. Sai toisessa kaarteessa paikan 6. sisältä. Seuraili sieltä asiallisesti maaliin asti. Jäi aivan lopussa
hieman vaille kiritilaakin. 12 Joe Le Taxi matkasi 4. sisällä, minne jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 3 Give Me
Jam juoksi 4. ulkona. Nousi 300 ennen maalia selkään 3. radalle. Otti loppusuoran alussa pahan laukan ja
menetti pelinsä. 9 Ursula M. P. laukkasi 3. sisällä 250 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 13,5 / 1 - 18,0 / 1 - 16,0 / 1 - 16,5 / 8

4. Lähtö

2 Trouble Leader pääsi 200 juostuna nousemaan toiselle radalle. Matkasi alun 3. ulkona. Jäi ensimmäisen
takasuoran lopulla 4. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui
350 ennen maalia kärkipaikalle ja otti lopussa hallitun voiton. Viim. 700 m 14,6. 4 Laset Jet kiihdytti heti

kärkipaikalle. Jäi 350 ennen maalia kakkoskeulaksi ja oli hyvä toinen. 8 Callela Kassius juuttui nopeasti 3.
radan kiertäjäksi. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin ja sai puolikas juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Putosi siitä loppusuoran alussa kärkihevosten tuntumasta, mutta piti kuitenkin lopussa tasaisen
takajoukon parhaaksi. 3 Sandbar´s Friend matkasi johtavan kannassa. Putosi sieltä loppukaarteessa
kärkihevosen kyydistä ja seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Lilla Robert matkasi pääosin 3.
ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran alussa hetkeksi vaille kiritilaa. Kiertyi 450 ennen maalia uudelleen 3.
ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3.- 4. radalle ja tuli lopun asiallisesti. 11 Add a Lil Zet juoksi 5. ulkona.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Pudotti loppukaarteen alussa toiseen ulos. Lähti
sieltä loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun tasaisesti. 6 Salty Fairytale otti 100
juostuna laukan ja putosi lauman hännille. Sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan lauman hänniltä
toiselta radalta. Pudotti 900 juostuna 4. sisälle. Ei saanut sieltä lopussa rintaman takaa lainkaan kiritilaa. 12
Deal Chap juoksi 3. sisällä, minne jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 7 Rapido Follo käynnistyi mukavasti ja sai
300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Taipui sieltä selvästi
viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli lopussa oikein vaisu. Viim. 400 m 31,9. 9 One Point laukkasi lähdössä
ja jäi heti ratkaisevasti. Laukkaili jatkossa taustalla hylkäykseen asti. 1 Nice My Sin ja 10 Pious Donation
olivat poissa.

Väliajat: 13,0 / 4 - 15,5 / 4 - 18,0 / 4 - 16,0 / 2

5. Lähtö

9 Big Sky Hurricane juoksi alun 3. ulkona. Sai 350 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 550 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Painui nopeasti kärkipaikalle ja otti lopussa oikein helpon voiton. 2 Bret Boko käynnistyi
asiallisesti, mutta jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Pääsi 550 ennen maalia nousemaan sujuvasti toiseen
ulos. Pääsi 350 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan. Ei pystynyt lopussa edes haastamaan
voittanutta. Oli toki "kilometrin" kakkonen. Viim. 400 m 15,0. 7 Haras Du Pin juoksi 4. sisällä. Sai 850 ennen
maalia paikan 3. sisältä. Nousi 300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun tasaisesti ja oli
lopussa selvästi kärkiparille jääneenä kolmas. 8 Not Afraid seuraili 3. ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 5
Listas Rafiki eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Otti siinä 300 juostuna laukan ja jäi viimeiseksi. Sai jatkossa
edetä sujuvasti sisärataa pitkin. Tuli lopun vain tasaisesti. 4 Prin Holz käynnistyi oikein reippaasti ja eteni
150 juostuna kärkipaikalle. Putosi loppukaarteessa kärkihevosten vauhdista ja otti lopussa aivan maksimit.
Viim. 400 m 27,3. 3 Frans G oli lauman hänniltä kirivaiheessa vaisu. 1 Zatopek Hoss matkasi 3. sisällä. Nousi
800 juostuna 3. ulos. Taipui sieltä pahoin viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 6 Handsome Knight jäi
350 juostuna toisesta ulkoa kuolemanpaikalle. Eteni päätöspuolikkaan alussa kärkipaikalle, mutta aloitti
lähes samassa matkan kohden takajoukkoja. Tuli lopun oikein hiljaa.

Väliajat: 09,0 / 4 - 13,0 / 4 - 14,0 / 9

6. Lähtö

3 Gunvald juuttui 400 juostuna kuolemanpaikalle. Puristi siitä vahvasti sisään asti ja nappasi loppusuoralla
varman voiton. Viim. 1000 m 15,4. 7 Kunnan Einar juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä päätöspuolikkaan
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kiritti voittanutta mukavasti maaliin asti. 9 Oh Conny Lie Star sai
ensimmäisessä kaarteessa paikan 3. ulkoa. Pudotti loppukaarteen alussa johtavan kantaan. Nousi
loppusuoran alussa hieman ahtaan oloisesti toiselle radalle ja loppusuoran puolivälissä edelleen kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli loppumetrit mukavasti. 1 Denna jäi 100 juostuna johtavan kantaan. Nousi 250
juostuna toiselle radalle ja painui 450 juostuna kärkipaikalle. Tuli siitä asiallisesti sisään asti, vaikka putosikin
päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 11 Don Pescador otti 150 juostuna kärjen rinnalta 3. radalta
laukan ja putosi lauman hännille. Matkasi jatkossa 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä
selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli aivan juosten maaliin asti.
Viim. 700 m 14,0. 12 Binserta D´eam juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteessa, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti maaliin
asti. 8 She Is Frida matkasi 4. sisällä. Nousi sieltä 550 ennen maalia toiselle radalle. Siirtyi loppusuoran
alussa kiriin 3. radalle ja seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Global Rebellion käynnistyi mukavasti ja
eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Luopui 200 metriä myöhemmin paikastaan. Taipui johtavan kannasta
selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. Loppumatka oli melkoisen tahmeaa menoa. Viim. 400 m 21,0. 2
Tim Hannibal laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 4 Super Stars laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 6 Emanuel Web
laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille. Sai nopeasti paikan lauman hänniltä. Lähti 650 ennen maalia selkiin
3. radalle. Kiri katkesi 450 ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan, mikä jatkui hylkäykseen asti. 10
Ingrosso juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Tuli loppusuoran
alussa hieman häirityksi ja laukkasi samassa hylkäykseen.

Väliajat: 12,5 / 1 - 16,5 / 1 - 18,0 / 1 - 14,5 / 3

7. Lähtö

11 Cousin Evert juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni
vauhdilla kärjen rinnalle 3. radalle. Painui 300 ennen maalia kärkipaikalle ja otti lopussa hienolla esityksellä
selvän voiton. Viim. 700m 11,6. 8 Right Broline otti alun rauhassa ja peruutti nopeasti 5. ulos. Lähti sieltä
550 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä hyvin maaliin asti ja oli mainio toinen.
Viim. 600 m 11,8. 6 Staro Jersey Side juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Puristi siellä oikein
vahvasti sisään asti ja oli lopulta oikein hyvä kolmas. 9 Millcapes´s Devil matkasi johtavan kannassa. Nousi
sieltä 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi loppusuoran alussa pudottamaan sisäradalle ja tuli
lopun tasaisesti. 4 Rowhill´s Jack matkasi 3. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille
kiritilaa. Mahtui 450 ennen maalia nousemaan selkään 3. radalle, mutta vapaata rataa ei edelleenkään
ollut. Pudotti loppusuoran puolivälissä toiselle radalle, mutta ei päässyt lopussakaan vapaasti kirimään.
Jossiteltavaa jäi jonkin verran. 7 Badass peruutti ensimmäisessä kaarteessa 6. ulos. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin 3.-4. radalle ilman vetoapua ja tuli asiallisesti sisään asti. 5 Capo The Fly löi
ensimmäisessä kaarteessa 3. radalla pakin silmään ja löysi 450 juostuna paikan 4. sisältä. Nousi viimeisen
takasuoran lopulla toiselle radalle. Siirtyi loppusuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 3
Quick Petrol juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle. Painui siitä 800 ennen maalia
kärkipaikalle. Taipui siitä selvästi 300 ennen maalia ja otti lopussa maksimit. 10 Spider Blessed ei vain
riittänyt lopussa juostuaan 3. sisällä. 1 Westcoast Titan kiihdytti heti kärkipaikalle ja veti alun reippaalla
liekillä. Jäi puolimatkassa johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja laukkasi samassa
hylkäykseen. Hylkäystä ei ole jostain syystä tullut, eikä edes laukkamerkkiä. 2 Star To Be Loved pyrki alussa

voimalla kärkipaikalle. Sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Aloitti sieltä viimeisen takasuoran lopulla
matkan kohden takajoukkoja. Viim. 400 m 25,7. 12 Classical Winner oli poissa.

Väliajat: 11,0 / 1 - 12,0 / 3 - 13,0 / 11

8. Lähtö

1 Tee Wee Paroni ei pysynyt alussa nopeimpien tahdissa, mutta nousi heti toiselle radalle. Matkasi alun
toisessa ulkona. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. ulos. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 4. radalle
ilman vetoapua. Eteni nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle. Puristi loppumetreillä niukkaan voittoon. Viim. 700
m 26,4. 5 Wauhti kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla painostajan rinnalleen.
Vastaili tälle varmoin ottein ja tuli vahvasti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 11
Hevillä lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla vauhdilla
eteenpäin ja sai 650 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka putosikin
päätössatasella kolmanneksi. 2 Virin Eko lähti rauhassa matkaan ja jäi 5. ulos. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman vetoapua ja tuli asiallisesti
maaliin asti. Viim. 700 m 26,6.10 Jamir pudotti ensimmäisen takasuoran alussa 4. sisälle. Nousi viimeisen
takasuoran alussa 5. ulos. Sai jatkossa edetä sujuvasti ja seuraili tasaisesti maksimisijoitukseen. 9 Volsuritar
juoksi 4. ulkona. Pääsi viimeisellä takasuoralla sujuvasti etenemään toista rataa pitkin ja otti lopussa aivan
maksimit. 8 Manionni laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pudotti 450
ennen maalia toiselle radalle ja tuli lopun tasaisesti. 6 Komento eteni ensimmäisen kaarteen puolivälissä 3.
radalta kuolemanpaikalle. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Pudotti loppukaarteen alussa johtavan
kantaan. Taipui sieltä loppusuoralle tultaessa selvästi. 3 Ujori matkasi johtavan kannassa. Antautui sieltä
täysin viimeisen takasuoran lopulla. Viim. 400 m 47,0. 7 Laurilan Aamor sai 250 juostuna paikan 3. sisältä.
Aloitti sieltä 850 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. Loppumatka oli erittäin työlästä menoa. Viim.
600 m 41,3. 4 I. P. Muskotti laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 27,0 / 5 - 25,0 / 5 - 26,5 / 5 - 25,5 / 1

9. Lähtö

3 Callela Louis kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Hallitsi siitä erittäin helposti maaliin asti. 12 Ove juoksi 4.
sisällä. Sai 800 ennen maalia paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Siirtyi 250
ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun mukavasti. Viim. 700 m 15,0. 10 Castor Troy
juoksi 3. sisällä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa asiallinen
kolmas. 7 Twinquit lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai 250 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä ja 150 metriä myöhemmin matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä
850 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 700 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti
maaliin asti. 5 Honey Star lähti rauhassa matkaan ja matkasi lopulta 5. sisällä. Eteni jatkossa vetävää
sisärataa pitkin ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 6 Queen Of The World lähti heti ajamaan 3. rataa
ilman vetoapua. Eteni puolikas juostuna kuolemanpaikalle. Sai 150 metriä myöhemmin paikan toisesta

ulkoa. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 700 ennen maalia toiseen ulos.
Jäi sinne loppusuoran alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli
lopun vain tasaisesti. 2 Pica- Pica Oak matkasi johtavan kannassa. Nousi 800 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Antoi siitä selvästi periksi loppusuoralle tultaessa. 9 Mountainside Aria juoksi 4. ulkona. Oli
siellä viimeisen takasuoran alussa hetken vailla kiritilaa. Pääsi pian nousemaan 3. radalle. Tyytyi
loppukaarteessa vain säilyttämään asemansa. 11 Olly Jumper matkasi alun toisena 3. radan kiertolaisena.
Eteni 650 juostuna lopulta kuolemanpaikalle asti. Aloitti siitä kolmannessa kaarteessa matkan kohden
takajoukkoja. Loppumatkan aikana askel painoi todella pahoin. Viim. 400 m 31,9. 4 Cousin Princess laukkasi
200 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi. 1 Redemtion ja 8 Marvel Neat olivat poissa.

Väliajat: 14,0 / 3 - 16,0 / 3 - 17,0 / 3 - 15,0 / 3

10. Lähtö

14 Vinksahti eteni alussa taustalta tasaisesti kohden kärkeä. Sai 900 juostuna paikan 6. ulkoa. Lähti sieltä
1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 550 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä puristi
lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 27,6. 1 R. R. Kivaro kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli hyvin
sisään asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 16 Päivän Pokeri lähti taustalta vauhdikkaasti matkaan ja
sai jo ensimmäisen kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä
hetkeksi vaille kiritilaa. Nousi 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 300 ennen maalia
kolmanneksi ja piti lopussa asemansa. 3 Isosalon Kiira matkasi johtavan kannassa, mistä oli lopussa
asiallinen neljäs. 10 Helun Kuva matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ja tuli lopun
asiallisesti. 12 Hallan Kymppi matkasi 4. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle. Pudotti pian
takaisin sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 6 Kingston Rols kiersi alun 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin.
Sai 300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Jäi 550 ennen maalia toiseen ulos ja seuraili jatkossa
maksimisijoitukseen. 11 Mayatuuli juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin
terä katkesi viimeisellä takasuoralla ja tyytyi lopussa seurailuun. 9 Sarinan Sisu otti 150 juostuna
keskijoukoissa laukan ja putosi aivan lauman hännille. Suoritti siellä jatkossa asiallisesti. 7 Onnin Tahti
haparoi ensimmäisessä kaarteessa ja jäi hännille sisäradalle. Oli siellä jatkossa oikein vaisu. 15 Viulori ei vain
riittänyt taustalta lainkaan. 5 Liinan Putte sai nopeasti paikan 3. sisältä. Työmotivaatio loppui täysin 550
ennen maalia ja loppumatka sujui kyllä synkkien tähtien alla. Viim. 400 m 2:12,3. 4 Pele Majami otti 200
juostuna johtavan kannassa laukan ja jäi taustalle. Otti 150 metriä myöhemmin uuden laukan. Keskeytti
pian. 8 Passinto matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Kiri matkasi 550 ennen
maalia tulleeseen pitkään laukkaan. 13 Rallan Salama otti ratkaisevan lähtölaukan. Laukkasi taustalla
loppusuoralla vielä hylkäykseen. 2 Bella Min oli poissa.
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