1. Lähtö
2 Honey Star matkasi 4.ulkona, mistä ruuna pudotti kierros ennen maalia 3.sisään. Se nousi 650 ennen maalia 3.ulos.
Ruuna siirtyi 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m
19,8. 7 Ewerth juoksi alun 3.sisällä, mistä ruuna nousi ensimmäisen takasuoran alussa toiseen ulos. Se jäi
loppukaarteen alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi rehellisesti maaliin asti. 6 Mountain Rescue eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui 450 ennen maalia kärkipaikalle. Se putosi loppusuoran alussa
voittotaistosta, mutta oli kuitenkin asiallinen kolmas. 8 Donamarie juuttui heti 3.radalle ilman vetoapua. Tamma
pääsi 550 ennen maalia pudottamaan toiselle radalle ja se tuli juoksu huomioiden mukavasti maaliin asti. 5 Kathy
Heel kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma joutui loppukaarteen alussa luopumaan. Se antoi lopussa selvästi
periksi, mutta kesti kuitenkin rahasijalle. 9 Celeste Beyonce seuraili lauman hänniltä sisäradalta vaisusti. 3 Sawyer
Hut matkasi 3.ulkona, mistä ori aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Viim. 400 m 30,5. 4
Davy Treasure lähti rauhallisesti matkaan ja ruuna putosi heti aivan lauman hännille. Se lähti 550 aivan taustalta
kiriin 3.radalle. Ruuna laukkasi 300 ennen maalia, minkä jälkeen se tuli lopun taustalla kohtalaisesti. 1 Jetlag Jiel
laukkasi 400 juostuna johtavan kannassa pitkäksi. 10 Majestic Soul oli poissa.
Väliajat: 17,0 / 5 - 18,0 / 5 - 19,0 / 5 - 22,0 / 2

2. Lähtö
7 Muksun Allu matkasi alun harvassa laumassa takajoukoissa toisella radalla. Ori sai toisessa kaarteessa paikan
toisesta ulkoa. Se jäi pian 3.ulos. Ori siirtyi 650 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 450 ennen maalia 3.radalle
ilman vetoapua. Ori puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 31,5. 11 Hipatsu matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna
lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se jäi loppusuoran alussa 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna
tuli mukavasti maaliin asti. 4 Helun Kuva lähti tarkkaillen matkaan ja tamma jäi lauman hännille sisäradalle. Se nousi
kierros juostuna lauman hännille toiselle radalle. Tamma suoritti jatkossa mukavasti. Viim. 1000 m 30,7. 1 Golda
Maaria kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma putosi loppusuoralla niukasti toton ulkopuolelle. 3 Humika matkasi
johtavan kannassa, mistä tamma jäi 550 ennen maalia 3.sisään. Se otti lopussa aivan maksimit. 10 H. V. Parvi
käynnistyi mukavasti ja tamma sai nopeasti paikan 4.sisältä. Se nousi 950 juostuna toiseen ulos. Tamma lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 550 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa,
mistä tamma antoi loppusuoralla pahoin periksi. 5 Virin Toivo juoksi 3.sisällä, mistä ori nousi 850 juostuna
kuolemanpaikalle. Se pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja orin meno oli jatkossa erittäin tahmeaa ja
hevosen ravissakin oli sanomista. Viim. 400 m 42,9. 8 Ekomani matkasi 3.ulkona, missä ruuna laukkasi 950 ennen
maalia yllättäen pitkäksi. Se kulki jatkossa hylättynä vahvasti ja oli maalissa viidentenä. 9 Tuulen Kuva matkasi
taustalla sisäradalla, mistä ori aloitti kierros juostuna matkan kohden takajoukkoja. Se keskeytti taustalla
myöhemmin. 2 Vilmai ja 6 Kalevatar olivat poissa.
Väliajat: 37,0 / 1 - 36,0 / 1 - 32,0 / 1 - 31,0 / 7

3. Lähtö
8 Sand Of Holmö juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi
loppusuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma ehti lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 17,0. 6
Way To Go eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja se oli loppuun
asti tiukasti mukana voittotaistossa. 5 Hollywood Hawk matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 17,2. 1 Cheri Sane
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma putosi päätössatasella toton ulkopuolelle. 3 Like a Vittoria matkasi johtavan
kannassa, mistä tamma seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 4 King J Cash juoksi toisessa ulkona, mistä ori pudotti
loppukaarteen alussa 3.sisään ja se otti lopussa aivan maksimit. 10 Bablo Beyonce ei vain riittänyt lopussa lainkaan
juostuaan pääosin 3.sisällä. Viim. 400 m 23,8. 7 Crown Director matkasi 4.sisällä, mistä tamma aloitti viimeisen
takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Se oli lopussa oikein vaisu. Viim. 500 m 28,1. 2 Grace Pezzo ja 9
Sunrise Energy olivat poissa.

Väliajat: 18,0 / 1 - 21,5 / 1 - 19,0 / 1 - 17,0 / 8

4. Lähtö
3 Kat´s Commander juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Ruuna painui puolikas juostuna kärkipaikalle. Se irtosi irtosi
lopussa oikein helppoon voittoon. Viim. 700 m 17,4. 9 Basswood Grove juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen
maalia selkään 3.radalle. Se jäi 350 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna puristi lopussa ajettuna toiseksi.
Viim. 1000 m 17,4. 6 Zacus Turbo sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 3.ulkoa. Ruuna lähti 600 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 350 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna tuli siitä mukavasti
maaliin asti. 10 Viva Adriana sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Tamma jäi sinne
loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Se löysi 300 ennen maalia vapaan radan. Tamma tuli lopun vielä aivan juosten. 5
Gogo Eldorado kiihdytti heti kärkipaikalle. Tamma luovutti 450 juostuna paikkansa ja se jatkoi johtavan kannassa.
Tamma seuraili johtavan kannasta maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Blue Pearl matkasi 4.sisällä, missä tamma oli
pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa ja se tuli lopun aivan juosten. 1 Queensland matkasi alun
johtavan kannassa, mistä ruuna jäi puolikas juostuna 3.sisään. Se otti sieltä lopussa maksimit. 2 Ingrosso juoksi
5.sisällä, mistä ruuna nousi loppukaarteessa toiselle radalle ja 300 ennen maalia edelleen kiriin aivan ulkoradoille. Se
tuli lopun asiallisesti. 8 Debbie´s Dartque otti alun tarkkaillen ja ruuna juoksi 5.ulkona. Se lähti loppukaarteen alussa
selkään 3.radalle. Ruunan kirin terä katkesi loppusuoran alkuun ja se putosi lopussa taustalle. 11 Dance The Night In
matkasi alun keskijoukoissa toista rataa pitkin. Tamma jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 4.sisähevosen kohdalle. Se eteni 900 juostuna kunnolla johtohevosen rinnalle. Tamma
antoi siitä loppukaarteen puolivälissä selvästi periksi. 7 Whisky Dancing oli poissa.
Väliajat: 14,0 / 3 - 18,5 / 3 - 20,0 / 3 - 16,0 / 3

5. Lähtö
12 Tut a P matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se lähti 300 ennen
maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamma jyräsi loppusuoralla selvään voittoon. 9 Editor Boko matkasi 3.ulkona,
mistä ruuna lähti 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi 1050 ennen maalia pudottamaan
toiseen ulos. Ruuna lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa uudelleen kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se puristi
kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli lopulta varmasti toinen. 11 Global Lizzie juoksi 6.ulkona, mistä tamma lähti 900
ennen maalia kiriin 3.radalle. Se sai viimeisen takasuoran alussa selkiä eteensä. Tamma siirtyi 300 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja se oli lopussa niukasti kolmas. Viim. 1000 m 17,6. 3 Lass Jolly matkasi 4.sisällä, missä tamma oli
pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia ja tamma tuli lopun ulkoratoja pitkin mukavasti. 4 Goody
Tooma kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma antoi päätössatasella hieman periksi. 6 Atos Palmen sai heti paikan
toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi puolimatkassa 3.ulos. Se sai viimeisen takasuoran alussa uudelleen paikan toisesta
ulkoa, mistä ruuna oli kirivaiheessa vain tasainen. 5 Midnight Coger juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna
putosi 300 ennen maalia kärkitaistosta, mutta se ei silti koskaan täysin luovuttanut. 1 Anthony oli 3.sisällä
loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna tuli lopun
kohtalaisesti. 10 Bottoms Up oli 5.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 7 Crisp Look juuttui heti taustalle 3.radan
kiertäjäksi, missä ruuna sai 750 juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Se seuraili jatkossa 5.sisältä lauman
mukana maaliin asti. Jonkin verran voimiakin näytti jäävän jäljelle. 2 Global Perfection matkasi johtavan kannassa,
mistä ruuna taipui loppusuoralle tultaessa erittäin pahoin. Viim. 400 m 40,0. 8 Bwt Hellraiser oli poissa.
Väliajat: 17,0 / 4 - 20,0 / 4 - 17,0 / 4 - 17,0 / 12

