Juoksuselostus lauantai 27. 11. 2021
1. Lähtö
2 Moon Riding High kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti lopussa hallittuun voiton. 5 Joey
Blackwillow juoksi johtavan kannassa. Pääsi sata ennen maalia nousemaan toiselle ja oli varmasti toisena maalissa. 1
Amazing May matkasi 3. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 4 Magic I Am juuttui nopeasti toisen
radan vetojuhdaksi. Tuli sitä asiallisesti maaliin asti. 9 Laurila´s Haldir juoksi 3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran
alussa paikan toisesta ulkoa. Jäi loppukaarteessa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli
lopun tasaisesti. Viim. 700 m 16,5. 8 Thirst For Life juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle
radalle. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 7 Aurora´s Dream otti pahan lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. 3 Mountain
Wolverine otti 200 juostuna kärkihevosen kupeelta pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 6 Brixen
matkasi toisessa ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kiri katkesi loppusuoran alun laukkaan, mikä johti
hylkäykseen. 10 Westside Lord oli poissa.
Väliajat: 22,0 / 2 - 21,5 / 2 - 19,5 / 2 - 15,5 / 2

2. Lähtö
16 Marin Tase juoksi 4.-3. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Puristi lopussa tasaisesta rintamasta
niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 29,0. 2 Asfalttisoturi kiihdytti heti kärkeen. Jäi 200 juostuna johtavan kantaan.
Nousi 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun pirteästi. 3 Kilmisteri juuttui 250 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 900 juostuna vetoavun eteensä. Jäi hieman myöhemmin taas kärkihevosen kupeelle. Tuli rehdisti
maaliin asti. 12 Aiheen Juhannus juoksi 4. sisällä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. sisältä. Oli lopussa
tasainen neljäs. 15 Vuaran Velehotar laukkasi alkumetreillä ja jäi selvästi. Teki jatkossa lauman hänniltä hyvän
esityksen. 5 Stipori ajoi heti eteenpäin ja painui 250 juostuna kärkeen. Veti tasaisella tahdilla. Puutui loppusuoralla
hieman. 10 Tarmo Ite juoksi 5.-4. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 8 Helmi Kevätön
nousi 4. sisältä 650 juostuna 4. ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 4 Virittäjä matkasi toisessa
ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Pudotti 800 ennen maalia takaisin toiselle radalle. Seuraili jatkossa
maksimisijoitukseen. 1 Seppele juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Puutui selvästi
loppusuoralle tultaessa. 14 Boheemi matkasi keskijoukoissa 5.-4. sisällä. Otti 650 ennen maalia sijoitustaan
menettämättä lyhyen laukan. Puutui lopussa selvästi. 13 Viksun Lilja otti sata juostuna pahan laukan ja jäi heti
ratkaisevasti. 6 Profiili otti sata juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 7 Vilberth jäi alussa 3. ulos.
Lähti 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 900 juostuna kärkihevosen kupeelle. Laukkasi siinä puolimatkassa
pahoin ja menetti heti pelinsä. 9 Rehulan Huvi laukkasi alkumetreillä pahoin ja mahdollisuudet sulivat samassa. 11
Vilmai oli poissa.
Väliajat: 31,5 / 5 - 29,5 / 5 - 29,0 / 5 - 30,5 / 16

3. Lähtö
4 King Of The North eteni 200 juostuna kärkeen. Veti tasaista tahtia ja vastaili lopussa niukkaan voittoon. 3 Hogan
Star nousi johtavan kannasta 350 juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä hyvin maaliin asti ja hävisi voitonkin vain
niukasti. 5 Edward Star lähti hyvin, mutta ei päässyt kärkeen. Sai 350 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti
loppusuoran puolivälissä kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 1 Feeling Glory sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan
johtavan kannasta. Jäi lopussa täysissä voimissa vaille kiritilaa. 9 M. T. On The Heels seuraili 4. ulkoa
maksimisijoitukseen. 11 Downshifter juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin ja eteni hetken
oikein hyvin. Kirin terä hieman taittui loppusuoran alussa, mutta ei luovuttanut. 2 Parisiodi juoksi 3. sisällä, mistä
taipui ajoissa. 6 Lush Life, 7 Lex Nicolas, 8 Fast Hero, 10 Fonseca Boko ja 12 Rocktown Inspector olivat poissa.
Väliajat: 14,0 / 4 - 16,0 / 4 - 16,0 / 4

4. Lähtö
7 H. V. Tuuri painui 250 juostuna kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja otti helpon voiton. 6 Pyörylän Paroni kiihdytti
nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 200 juostuna. Löysi johtavan kannasta vapaan radan päätössatasella ja oli hyvä
kakkonen. 3 Nyland matkasi toisessa ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Tuli mainiosti maaliin asti. Viim. 500 m
23,4. 4 Joriini matkasi 3. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. 2 Aatsi juoksi 3. sisällä. Tuli
tasaisesti. 5 Ellin Sisu otti pahan lähtölaukan ja jäi aivan viimeiseksi. Sai puolikas juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti 400
ennen maalia kiriin ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1700 m 25,1. 1 Morison nousi nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Otti päätössatasella laukan ja meni hylkäykseen. 8 Enon Vilppi oli poissa.
Väliajat: 24,0 / 7 - 26,0 / 7 - 25,0 / 7 - 23,5 / 7

5. Lähtö
3 Pitch Perfect kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja otti lopussa helpon voiton. 7 Masterpeace lähti
rauhassa ja matkasi 5. sisällä. Sai päätösringin alkaessa paikan 3. sisältä. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja puristi
lopussa toiseksi. Viim. 700 m 15,3. 1 Caviar Creation matkasi johtavan kannassa. Oli lopussa tasainen kolmas. 12
Immersive Workout juoksi 4. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin.
Tuli aivan juosten maaliin asti. 6 Grace Journey juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 300 juostuna lauman
hännille 6. sisälle. Sai edetä jatkossa sujuvasti sisärataa pitkin ja tuli tasaisesti. 11 Cape´s Captain matkasi pääjoukon
hännillä toisella radalla. Pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja
tuli lopun varsin hyvin. Viim. 400 m 14,6. 2 Figaro Brick juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 3.
sisähevosen kupeelle. Puutui loppukaarteessa hieman, mutta ei kokonaan luovuttanut. 9 Masterstroke Aria juoksi 3.
ulkona. Jäi päätösringin alkaessa 5. ulos. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Pudotti pian toiselle ja oli tasainen. 5 Shadow
Leader matkasi toisessa ulkona, mutta ei pitänyt selkäänsä. Jäi päätösringin alkaessa 4. ulos. Oli jatkossa vailla virtaa.
4 Ranch The Rock juoksi 3. sisällä. Nousi 900 ennen maalia toiseen ulos. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Kirin terä
taittui selvästi loppusuoralle tultaessa ja taipui lopussa. 10 Fight Back oli 4. ulkoa kirivaiheessa vaisu. 8 Isiah Boko oli
poissa.
Väliajat: 14,0 / 3 - 15,0 / 3 - 15,5 / 3 - 16,5 / 3

6. Lähtö
8 Siirin Valtsu lähti aivan hyvin ja eteni nopeasti neljänneksi. Nousi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisähevosen
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Painui 450 ennen maalia kärkeen. Otti lopussa helpon voiton, kun pahin
kilpakumppani laukkasi 350 ennen maalia. 1 Sarikan kiihdytti heti kärkeen. Jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Jäi 450
ennen maalia 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja oli mainio kakkonen. Viim. 400 m 26,8. 12 Vieskoff lähti
terävästi matkaan ja painui jo 350 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jäi loppukaarteen alussa
alakynteen voittotaiston suhteen. Oli lopussa tasainen kolmas. 7 V. G. Voitto sai ensimmäisen takasuoran alussa
paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen
kupeelle. Otti siinä sata metriä myöhemmin laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä varsin hyvin. 10 Aaton Yllätys
matkasi keskijoukoissa hieman kärkijoukosta jääneenä. Säilytti oman tahtinsa ja tuli tasaisesti. 6 Karelia nousi 4.
sisältä puolimatkassa 3. ulos. Puutui loppukaarteessa ja otti lopussa maksimit. 11 Tatuari seuraili takajoukoista vain
tasaisesti. 2 Metsärinteen Voima juoksi 3. sisällä, mistä taipui kovassa tehtävässä selvästi viimeisen takasuoran
puolivälissä. 4 Aamulento otti 250 juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 3 Pirttilän Roosa otti
250 juostuna ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 5 Mantella ja 9 Tulipiirto olivat poissa.
Väliajat: 30,0 / 12 - 31,0 / 12 - 29,5 / 12 - 25,0 / 8

7. Lähtö
6 Pärttyl lähti yllättävän hyvin matkaan ja eteni jo 350 juostuna kärkihevosen kupeelle. Löi siinä kovaa painetta.
Liukui lopulta vahvan juoksun jälkeen niukkaan, mutta varmaan voittoon. 1 Vilivillis kiihdytti heti kärkeen. Sai koko

ajan painetta osakseen, mistä huolimatta tuli mainiosti maaliin asti ja hävisi voitonkin vasta aivan lopussa. 10 Hipsun
Poju pudotti 4. ulkoa 700 juostuna 3. sisälle. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan johtavan kannasta. Nousi
250 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 150 ennen maalia kiriin ja tuli mukavasti. 3 Helun Kuva matkasi 3. ulkona.
Pudotti viimeisen takasuoran lopussa sisäradalle. Nousi 250 ennen maalia kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. 2
Kruunun Prinssi matkasi johtavan kannassa. Nousi 600 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti 250 ennen maalia takaisin
sisäradalle ja tuli tasaisesti. 12 Harjujen Roomeo matkasi 4. ulkona. Seuraili tasaisesti. 4 Jumiini juoksi toisessa
ulkona. Putosi viimeisen takasuoran lopussa kärjen kyydistä ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 9 Hissun Feeniks
matkasi 3. sisällä. Otti 650 juostuna laukan ja jäi selvästi. Otti 250 ennen maalia uuden laukan ja menetti pelinsä
lopullisesti. 5 Aparis otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 7 Issikan Pouta juuttui alussa 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti lopulta 600 juostuna lauman hännille sisäradalle. Taipui jatkossa ajoissa ja keskeytti lopulta. 8
Hotlinki juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 600 juostuna lauman hännille toiselle radalle.
Laukkasi 350 ennen maalia takajoukoissa pitkäksi. 11 Kevinin Tähti matkasi lauman hännillä toisella radalla. Otti 350
ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi.
Väliajat: 25,0 / 1 - 25,0 / 1 - 25,0 / 1 - 28,0 / 6

8. Lähtö
6 Twinquit lähti hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla. Otti lopussa helpon voiton. 1
Oilsheik kiihdytti heti kärkeen. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Lähti
loppusuoran alussa kiriin ja oli hyvä kakkonen. Viim. 400 m 14,5. 9 Marschall Match matkasi 3.-4. ulkona. Lähti 1050
ennen maalia kiriin. Eteni 600 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. Viim.
1000 m 14,2. 8 Flight Deck juoksi 3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi 250 ennen maalia kiriin ja tuli hyvin
maaliin asti. 13 North Lexus juoksi 7. sisällä. Nousi 1050 ennen maalia 5. ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja tuli lopun pirteästi. Viim. 400 m 13,8. 16 Quick Diablo juoksi 6.-5. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun aivan mukavasti. 10 Elliot Web juoksi 4.-5. ulkona. Lähti
päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Pudotti 350 ennen maalia toiselle radalle ja seuraili lopun tasaisesti. 5 Q-Rex
Oak juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 3 Esther Rich juuttui
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 1100 juostuna vetoavun eteensä. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiseen ulos pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 14 The
Swede matkasi aivan lauman hännillä sisäradalla. Kirikaista jumittui loppukaarteessa. Löysi vapaan radan
loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun asiallisesti. 4 Googal juoksi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos.
Juuttui loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan lauman hännillä loppusuoran alussa. Tuli lopun
sijoitustaan paremmin. 2 Jagger Zon oli 4. sisältä melko vaisu. 12 Harley D juoksi 5.-6. ulkona. Lähti päätösringin
alkaessa kiriin. Kirin terä taittui loppukaarteessa ja tuli lopun vain tasaisesti. 11 Arctic Lover juoksi 6. ulkona. Lähti
1850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 1100 juostuna kärkihevosen kupeelle. Taipui siitä selvästi viimeisen
takasuoran lopulla ja oli aika vaisu. 7 Muckelymimmy ja 15 Zizou olivat poissa.
Väliajat: 19,0 / 6 - 18,0 / 6 - 16,0 / 6 - 14,5 / 6

9. Lähtö
5 MAS For You matkasi johtavan kannassa. Nousi 250 ennen maalia toiselle. Sai loppusuoralla helposti otteen ja oli
vakuuttava voittaja. 1 Magic Madonna kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää varsin sopuisasti. Lisäsi tahtia loppua kohden
ja tuli hyvin perille asti. 10 Birgit Combo matkasi 3. sisällä. Nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ja tuli hyvin maaliin
asti. 9 Sahara Flames nousi 350 juostuna 3. sisältä toiselle. Sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni 550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoran alussa
kärkitaistosta, mutta säilytti oman tahtinsa. 2 Dusktodawn Boogie lähti hieman tasaisesti. Otti 150 juostuna pahan
laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa todella kovan esityksen ja nousi vielä viidenneksi. Viim. 1700 m 13,4. 8 Easy To
Love matkasi 4. sisällä. Nousi loppukaarteessa toiselle ja tuli asiallisesti. 7 Kiikku´s Cashier juoksi 5. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiselle ja samassa kiriin. Oli lopussa tasainen. 6 MAS Furious juoksi 3. ulkona. Pudotti
päätöspuolikkaan alussa sisäradalle. Seuraili lopun tasaisesti. 11 Pixie Dust juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Eteni

puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärjen kyydistä ja taipui
lopussa taustalle. 12 Cream Candy otti pahan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 3 Lake´s Diana matkasi 4. ulkona,
mistä taipui ajoissa ja oli vaisu. 4 Speedy Norwegian oli poissa.
Väliajat: 15,0 / 1 - 16,5 / 1 - 14,0 / 1 - 12,5 / 5

10. Lähtö
8 Valtroks lähti aivan omaa tahtiaan ja painui 150 juostuna kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Lisäsi tempoa
loppusuoralla ja oli vakuuttava voittaja. 7 Karlo juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 550 juostuna pudottamaan
kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä hyvin maaliin asti ja oli mainio kakkonen. 11 Liinan Liekki juoksi 5. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi loppukaarteessa aina 5. radalle asti ja tuli oikein hyvin maaliin
asti. Viim. 700 m 25,0. 3 Hipatsu matkasi johtavan kannassa. Oli lopussa tasainen neljäs. 4 Tähtisekki juoksi 3. ulkona.
Lähti 600 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Oli kirissään tasainen. 10 Pikku- Ryti juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin. Jäi loppukaarteessa rintaman taakse vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan päätössatasella ja tuli
lopun mukavasti. 12 Hissun Turbo matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni, eikä tilaa löytynyt kunnolla lopussakaan. 6 Eskel juoksi toisessa ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin.
Kirin terä taittui päätössatasella. 5 Tähtituula juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos.
Kirikaista pysyi pysyi pitkään kiinni. Ei enää loppusuoralla pysynyt kunnolla vetoapunsa kyydissä. 2 Haukeli Expressen
lähti rauhassa matkaan ja juoksi pääjoukon hännillä, missä laukkasi 800 juostuna pitkäksi. 9 Manionni myöhästyi
selvästi lähdössä. Otti lähdössä vielä pahan laukan. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 1 Myllyn Valtti oli poissa.
Väliajat: 26,5 / 8 - 27,5 / 8 - 27,0 / 8 - 26,0 / 8

11. Lähtö
2 Shackhills Twister kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin erittäin rauhallisesti. Lisäsi jatkossa tahtia ja oli
vakuuttava voittaja. 3 Bee Combo matkasi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa vetämättömästä selästä
kiriin. Tuli vahvasti maaliin asti ja nousi lopussa toiseksi. Viim. 700 m 12,1. 5 Planbee sai nopeasti paikan johtavan
kannasta. Oli lopussa asiallinen kolmas. 11 Time Match juoksi 4. sisällä. Pääsi 650 ennen maalia nousemaan 3. ulos.
Siirtyi lähes samassa kiriin 3. radalle ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 13,0. 6 Unique Sunrise matkasi 3. sisällä.
Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos. Ei saanut lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 4 Double Strike juuttui
alussa 3. radan kiertäjäksi. Eteni 450 juostuna kärkihevosen kupeelle. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Jäi
toiseen ulos loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle. Nousi loppusuoran alussa
kiriin ja tuli asiallisesti. 12 Rocky Cobbler juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Oli lopussa
tasainen. 8 Kyle Web juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna lauman hännille 6. sisälle. Oli lopussa
lähinnä tasainen. 1 Zolamani laukkasi 50 juostuna ja jäi 5. sisälle. Oli siellä kovin paineissaan ja otti 650 ennen maalia
uuden lyhyen laukan. Tuli lopun vielä aivan juosten. 10 American Zakke matkasi 4. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Eteni päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Puutui siitä selvästi 400 ennen maalia. 7 Top Class
Kemp eteni 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa ja päätösringin
alkaessa 3. ulkoa. Taipui selvästi loppukaarteessa ja oli vaisu. 9 Deep Blue Font oli poissa.
Väliajat: 14,5 / 2 - 17,5 / 2 - 13,0 / 2 - 13,5 / 2

12. Lähtö
7 Global Withdrawl lähti oikein hyvin matkaan ja painui 150 juostuna kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti
lopussa hallitun voiton. 1 Hotshot Luca matkasi johtavan kannassa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan
loppusuoran alussa ja tuli lopun hyvin. Viim. 400 m 11,2. 3 Tito C. A. sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi puolikas
juostuna 3. ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m
11,8. 10 Farzad Boko teki 4. ulkoa rehdin 600 metrin kirin. 11 Willow Pride matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 12,3. 9 Tapiro Jet matkasi 3. sisällä. Oli lopussa

tasainen. 8 Grainfield Aiden juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja sai 550 juostuna paikan kärkihevosen
kupeelta. Puutui hieman loppusuoralla, mutta ei kuitenkaan kokonaan luovuttanut. 6 Lake´s Action juuttui nopeasti
toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä. Oli jatkossa toisessa ulkona pitkään vailla
kiritilaa. Pudotti 50 ennen maalia sisäradalle, mutta voimat jäivät käyttämättä. 4 Turno di Azzurra juoksi 4. sisällä.
Nousi 350 ennen maalia 3. ulos. Seuraili tasaisesti. 12 Excalibur It ei päässyt 6. ulkoa oikein missään vaiheessa
kunnolla vauhtiin. 2 Sahara Peyote ja 5 T. Rex olivat poissa.
Väliajat: 12,5 / 7 - 13,5 / 7 - 12,0 / 7

