
Juoksuselostus 3. 6.  
 

1.Lähtö 

12 Stonecapes Unique jäi pääjoukon hänniltä toiselta radalta lopulta 650 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui loppusuoralle tultaessa kärkeen ja otti 
lopussa selvän voiton. Viim. 700 m 15,3. 11 Lights Out Alice jäi 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 
550 juostuna paikan johtavan kannasta. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Pääsi 150 ennen maalia 
nousemaan toiseen ulos ja pian kiriin 3. radalle. Eteni viime metreillä varmasti toiseksi. 1 Madame Saigon 
juoksi 4. sisällä. Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Jäi 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, mistä oli 
loppuun asti taistossa toisista rahoista. 9 Sansa Stark juoksi 4. sisällä. Nousi kierros juostuna 3. ulos. Sai 
edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 6 Windman juoksi 3. sisällä. Otti sieltä ajettuna maksimit. 10 Franz Star 
matkasi pääosin 4. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 7 Rain´s Witch lähti mukavasti ja 
painui lopulta 350 toiselta radalta kärkeen. Sai vetää oikein sopuisasti, mutta taipui silti 300 ennen maalia 
selvästi ja tuli lopun vaisusti. 3 Magicnight Rose otti lähtölaukan ja jäi pääjoukon hännille sisäradalle. Taipui 
loppukaarteessa hieman ja oli vailla virtaa. 2 M. C. Harald kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna 
johtavan kantaan, missä laukkasi 50 metriä myöhemmin pitkäksi. 4 Univerza Lloyd, 5 Diamant Noir ja 8 
Deam Mint olivat poissa. 

Väliajat: 18,0 / 7 - 19,5 / 7 - 19,0 / 7 - 15,0 / 12 

 

2. Lähtö 

6 Onnen Mies eteni 300 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 150 metriä myöhemmin kärkeen. Veti 
tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 14 Sävel- Meri otti 50 juostuna lyhyen 
laukan, mistä selvittyään ajoi ensimmäisellä takasuoralla 3. rataa pitkin eteenpäin. Eteni 650 juostuna 
kolmanneksi ja kierros juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 33,4. 3 Vikun 
Arvo eteni nopeasti kärkeen. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan ja vajaa kierros juostuna 3. sisälle. Säilytti 
oman tahtinsa mukavasti ja oli isojen tasoerojen lähdössä kolmas. 13 Snapander laukkasi lähdössä pahoin ja 
jäi selvästi. Teki jatkossa kulisseista hyvän esityksen. 8 Viplinda otti 250 juostuna keskijoukoissa laukan ja jäi 
parikymmentä metriä lisää. Kulki jatkossa aivan mukavasti. Viim. 1700 m 32,7. 4 Jylhän Taisto seuraili 
tasaisesti matkattuaan pitkään viidentenä. 10 Proviisio matkasi pitkään viidentenä- neljäntenä. Puutui 
selvästi loppukaarteessa ja tuli lopun aika vaisusti. 11 Sinisointu seuraili takajoukoista vailla suurempaa 
virtaa. 2 Mäkimeirami otti 250 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja jäi aivan taustalle. Laukka muuten 
näytti selvästi pitkältä. Ei esittänyt jatkossa kulisseissa oikein mitään erikoista. 12 Moimoi pysyi taustalla 
koko matkan ajan. 1 Vieskerin Kulta otti 200 juostuna kärkipaikalta laukan ja jäi taustalle. Otti takajoukoissa 
puolimatkassa laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 9 Hotville pummasi lähdön aivan totaalisesti ja jäi 
lähdössä lähemmäs sata metriä. Peli oli heti selvä. 5 Kartsun Myrsky otti 250 juostuna kärjen tuntumasta 
laukan ja jäi keskijoukkoihin. Eteni pian kolmanneksi, missä otti 650 juostuna uuden laukan. Jatkoi harvassa 
laumassa noin kahdeksantena. Otti viimeisen takasuoran puolivälissä kolmannen laukan ja meni 
hylkäykseen. 7 Aika Liekeissä laukkaili nopeasti hylkäykseen. 

Väliajat: 40,0 / 6 - 37,0 / 6 - 31,0 / 6 - 33,5 / 6 

 

3. Lähtö 



6 Jugador otti alun rauhassa ja matkasi kuudentena. Eteni viimeisellä takasuoralla sisärataa pitkin. Nousi 
lopulta 150 ennen maalia kiriin 3. radalle ja puristi viime metreillä hallittuun voittoon. Viim. 1000 m 14,2. 1 
Sunbeam jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi 350 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli hyvin 
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 4 Barack la Marc lähti hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen. 
Joutui vetämään pienen paineen alla tasaisen reipasta tahtia. Tuli aivan mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin 
päätössatasella kolmanneksi. 2 Ascot d´Ariane lähti rauhassa ja matkasi pitkään aivan viimeisenä. Pääsi 
viimeisellä takasuoralla vauhtiin ja tuli lopun mukavasti. Viim. 700 m 14,7. 7 Malfoy seuraili pääjoukon 
hänniltä lähinnä tasaisesti. Ravi meni loppukaarteessa hieman jo huonoksi. 10 BWT Crusader matkasi 
toisessa ulkona. Putosi päätösringin alkaessa kärjen kyydistä, mutta ei kuitenkaan koskaan täysin 
luovuttanut. 3 Fast Food Hanover laukkasi 3. sisällä pitkäksi 350 juostuna. 5 Sundsvik Mayday matkasi 3. 
sisällä. Aloitti puolimatkassa matkan kohden takajoukkoja. Ravi meni heikoksi ja keskeytti lopulta. 8 Dust 
Collector eteni 300 juostuna kärkihevosen kupeelle. Piti siinä tempon tasaisen reippaana. Oli vielä 
kolmantena laukatessaan 300 ennen maalia pitkäksi. 9 Wall In Carlina jäi jo ennen lähtölinjaa selvästi. 
Sinetöi epäonnistumisensa 250 juostuna tulleella pahalla laukallaan. Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 

Väliajat: 15,0 / 4 - 15,0 / 4 - 13,0 / 4 - 17,5 / 6 

 

4. Lähtö 

13 Amanda Rose juoksi 4.-5. sisällä. Nousi 650 ennen maalia 4. ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin 
ulkoradoille ja tuli vahvasti. Ehti lopussa niukkaan voittoon. Viim. 600 m 12,5. 1 Boulder Illusion kiihdytti 
heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli mainiosti maaliin asti. 7 Feeling Dream matkasi 5. 
ulkona. Lähti puolikas juostuna 3. radan kiertäjäksi. Tuli pitkän kirinsä ryhdikkäästi maaliin asti ja oli lopulta 
samassa rintamassa muiden totohevosten kanssa. Viim. 1000 m 13,0. 2 Fastizz Am matkasi pääosin 
johtavan kannassa. Oli lopussa tasainen neljäs. 12 Star To Be Loved ajoi alussa 4. rataa pitkin eteenpäin. Sai 
lopulta 550 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 5 Flirting matkasi 
pääosin toisessa ulkona. Tuli asiallisesti maaliin asti. 3 M. T. On the Heels seuraili 3. sisältä tasaisesti. 8 Cheri 
Sane matkasi 4.-5. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 14 
Crystal Bay juoksi lauman hännillä sisäradalla. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Lähti loppusuoran alussa 
kiriin ja tuli lopun pirteästi. Teki sijoitustaan paremman esityksen. 10 Dardanos seuraili lauman hänniltä 
toiselta radalta vain tasaisesti. 11 Vie De Dream lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi puolikas 
juostuna pudottamaan 3. ulos. Puutui hieman loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 9 Hataar The Brave 
laukkasi lähdössä lyhyesti. Matkasi jatkossa 5. sisällä, mistä seuraili tasaisesti. 4 What a Feeling juoksi 3.-4. 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti, vaikka ei ohitellutkaan. 6 Blues 
Flash oli poissa. 

Väliajat: 16,5 / 1 - 150 / 1 - 15,0 / 13 

 

5. Lähtö 

1 Light Up kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 9 
Julius Ares matkasi johtavan kannassa. Kirikaista aukeni vasta päätössatasella ja otti lopussa varmasti toiset 
rahat. Tuli voimissaan maaliin. 11 Tajs Ambassador lähti 4. ulkoa 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 
800 juostuna kärkihevosen kupeelle. Sai 800 ennen maalia vetoavun eteensä. Lähti loppusuoran alussa 
toisesta ulkoa kiriin 3. radalle ja oli tasainen kolmas. 3 Satah matkasi 2.-3. ulkona. Oli loppukaarteessa vailla 
kiritilaa. Lähti 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan pirteästi. 10 Frozen A .F. juoksi 3.-4. 
ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Eteni 850 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Putosi 



päätössatasella tototaistosta. 2 Fast Hero otti 3. sisältä maksimit. 8 Laurila´s Haldir matkasi lauman hännillä 
5. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 7 Mangivitj jäi 250 juostuna 
toisen radan vetojuhdaksi. Sai 800 juostuna vetoavun eteensä. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Ei 
kuitenkaan ohitellut ja oli vailla virtaa. 6 Hypnotique otti alun rauhassa ja juoksi aivan lauman hännillä 6. 
ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Otti 900 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja menetti 
samassa pelinsä. 4 He´s a Horse lähti hyvin, mutta otti 250 juostuna kärkihevosen kupeelta laukan, mikä 
jatkui pitkäksi. 5 Japp matkasi 4. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle. Oli seurailemassa rahasijalle, 
mutta otti hieman ennen maalia laukan ja meni hylkäykseen. 12 Por Nie Pop oli poissa. 

Väliajat: 13,5 / 1 - 16,5 / 1 - 14,5 / 1 - 15,5 / 1 

 

6. Lähtö 

3 Sipisee kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli vakuuttava voittaja. 9 Säihkeen 
Sähinä otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Lähti taustalta 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli erittäin 
vahvasti maaliin asti, vaikka ei kovaa vetänyttä kärkihevosta tavoittanutkaan. Viim. 1400 m 21,8. 4 Säihkeen 
Säväys laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi neljänneksi. Teki jatkossa varsin hyvän esityksen. Viim. 1700 m 25,0. 
1 Uhmapeli matkasi kakkoskeulana. Jäi 800 juostuna 3. sisälle. Säilytti oman tahtinsa maaliin asti. 11 Tutuks 
matkasi harvassa muodostelmassa keskijoukoissa. Otti 550 ennen maalia laukan ja jäi hieman. Tuli lopun 
vielä asiallisesti. 10 Kultakillinki suoritti keskijoukoista sisäradalta tasollaan. 13 Bramee lähti hyvin, mutta 
otti 250 juostuna neljänneltä sijalta laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 27,2. 7 
Lainaks matkasi takajoukoissa toisella radalla. Otti 600 juostuna laukan ja jäi hieman. Suoritti jatkossa 
tasollaan. 12 Maukan Muisto pysyi taustalla koko matkan ajan. 2 Hyrvin Rafael otti 250 juostuna laukan ja 
putosi taustalle, mistä ei kovassa tehtävässä jatkossa noussut. 8 Lentolähetti otti ratkaisevan lähtölaukan ja 
peli oli heti selvä. 5 Larvan Pramia juoksi 3. sisällä. Nousi 350 juostuna kakkoskeulan kupeelle. Eteni 800 
juostuna kakkoskeulaksi. Laukkasi siinä 650 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 6 Virkun Vikkelä laukkasi 150 
juostuna pitkäksi. 

Väliajat: 29,0 / 3 - 29,0 / 3 - 24,0 / 3 - 24,0 / 3 

 

7. Lähtö 

14 Skyfall Shine lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin ja painui jo 450 juostuna kärkeen. Sai vetää aivan 
haluamaansa tahtia ja otti pintakaasulla eleettömän voiton. Varaa näytti jäävän todella paljon. 3 Valorous 
Leader kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi reilu 400 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa sisäradan vetäessä 
varmasti toinen. 9 Rim Bay Orchid jäi puolikas juostuna 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. 
Sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Oli lopussa aivan hyvä kolmas. 5 
Lovestory sai 400 juostuna paikan 3. sisältä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni, eikä saanut lopussakaan aivan 
täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 8 Muckelymimmy juoksi 3. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. 
radalle. Eteni 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Teki hienon esityksen, vaikka päätössatasella 
matka hieman painoikin. 1 Arvix All juoksi 3.-4. sisällä. Tuli kovassa tehtävässä mukavasti maaliin asti. 15 
Cankus Xport otti takajoukoissa 150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Sai kierros juostuna paikan pääjoukon 
hänniltä. Otti 5. ulkona 550 ennen maalia uuden laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä vahvasti. 10 
Makeadreamcometrue juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. 11 
Universe Leader matkasi 5. sisällä. Koki puolimatkassa hieman heikkoja hetkiä ja menetti hieman asemiaan. 
Pääsi viimeisellä takasuoralla taas vauhtiin ja tuli lopun asiallisesti. 7 Betty Roof pummasi hieman lähdön. 
Ajoi kuitenkin jatkossa eteenpäin 3. rataa pitkin. Otti 250 juostuna laukan ja putosi pääjoukon hännille. 



Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä 
hieman 300 ennen maalia ja tuli lopun lähinnä tasaisesti. Viim. 1700 m 15,3. 13 Cecilia Cheerful lähti 
rauhassa ja jäi taustalle sisäradalle, missä säilytti tahtinsa. 6 Find Out juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan 
kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna toiselle radalle. Otti 900 ennen maalia 4. ulkona pahan laukan ja menetti 
pelinsä. 4 Silenos Millburn otti sata juostuna pahan laukan ja peli oli heti selvä. 12 Skyfall Sofie otti alussa 
pysähdyslaukan ja peli oli heti selvä. 2 Jolene Web laukkasi 200 juostuna johtavan kannassa pitkäksi. 

Väliajat: 15,0 / 14 - 18,5 / 14 - 12,0 / 14 - 14,0 / 14 

 

8. Lähtö 

3 Liisan Tulilintu kiihdytti heti kärkipaikalle. Tahti jäi alussa pahoin päälle. Rauhoittui kolmannella 
puolikkaalla selvästi. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 7 Elias Juonetar juoksi 3. sisällä. Nousi 250 ennen 
maalia toiselle radalle. Puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 400 m 23,6. 8 Lakan Leija matkasi toisessa 
ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti ja ehti lopussa lähes toiseksi. 4 
Minskaus matkasi johtavan kannassa. Putosi 300 ennen maalia kärkihevosen kyydistä, mutta säilytti oman 
tahtinsa. 9 Liinan Liekki matkasi 3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli aivan juosten maaliin 
asti. Viim. 700 m 24,0. 10 N. P. Liitotähti juoksi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 6 Helun Kuva 
matkasi 4. ulkona. Oli kirivaiheessa tasainen. 2 Varsova lähti erittäin hitaasti ja putosi lauman viimeiseksi. 
Kierteli päätösringillä pitkään 3. rataa pitkin, mutta ei päässyt kunnon lentoon missään vaiheessa. Viim. 
1000 m 24,2. 5 Naputus juuttui nopeasti 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Puutui hieman 
loppukaarteessa, mutta ei kokonaan luovuttanut. Haparoikin lyhyesti 300 ennen maalia. 12 Vieskerin Virva 
matkasi lauman hännillä 6. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiselle radalle. Siirtyi pian selkään 3. radalle, 
mutta otti samassa pahan laukan ja menetti pelinsä. 1 Vuvuzela juoksi 4. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan 
alussa toiseen ulos, mutta laukkasi samassa pitkäksi. 11 Layla oli poissa. 

Väliajat: 18,5 / 3 - 22,5 / 3 - 25,0 / 3 - 240 / 3 

 

9. Lähtö 

8 Vivakka lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai puolikas juostuna paikan toisen radan 
vetojuhtana. Painui hieman myöhemmin kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja piti lopussa niukkaan 
voittoon. 14 Ämpäri lähti 7. ulkoa 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni kierros juostuna kärkihevosen 
kupeelle. Antoi siinä jatkossa kovaa painetta kärkihevoselle ja hävisi lopulta voitonkin vain niukasti. Viim. 
1000 m 28,4. 15 Sipras matkasi lauman hännillä 6. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 7. ulos. Sai edetä 
sujuvasti toista rataa pitkin. Lähti lopulta 600 ennen maalia 4. ulkoa kiriin 3.-4. radalle. Tuli rehdisti maaliin 
asti ja ehti lopussa varmasti kolmanneksi. 2 Kimaltelee kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan 
kantaan. Oli lopussa tasainen neljäs. 5 Tuikkiva juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. 
Kiertyi 650 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 1 Huvikundi matkasi johtavan kannassa. Jäi 
ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja tuli tasaisesti. 9 Vaitter 
matkasi pääosin 4. ulkona. Otti 850 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun taustalta 
vielä oikein hyvin. 7 Hiekan Hohto juoksi 4.-5. ulkona. Menetti 850 ennen maalia laukanneen takana selvästi 
asemiaan. Tuli lopun asiallisesti. 13 Vatrik juoksi 5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 4. ulos. Lähti lähes 
samassa kiriin 3. radalle. Kirin terä taittui loppusuoralle tultaessa ja pudotti sisäradalle. Tuli lopun tasaisesti. 
10 Tulen Poika juoksi 6. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 650 ennen maalia yllättäen 
pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 12 Tähen Lohtu otti sata juostuna takajoukoissa pahan laukan ja 
menetti heti pelinsä. 6 Eurobondi juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolimatkassa vetoavun 



eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli vailla virtaa. 16 Karisman 
Helmi lähti rauhassa ja jäi selvästi. Otti kulisseissa 200 juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat 
samassa. 3 Virkun Hohto juoksi 3.-4. sisällä. Otti 950 ennen maalia yllättäen laukan, mikä jatkui pitkäksi. 4 
Pårs Samuraj otti ratkaisevan lähtölaukan. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 11 Aurauksen 
Poika laukkasi keskijoukoissa sisäradalla 350 juostuna pitkäksi. 

Väliajat: 35,0 / 2 - 32,0 / 8 - 28,5 / 8 - 27,5 / 8 

 

10. Lähtö 

3 Mini Pepper kiihdytti heti kärkipaikalle. Kontrolloi lähtöä varmoin ottein maaliin asti. 1 King Of The North 
juoksi johtavan kannassa. Oli lopussa kiritilaa saamatta toinen. 11 Mr Charger juoksi 4. ulkona. Lähti 1600 
ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 4 
Indigent Prayer juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 700 juostuna vetoavun eteensä. Lähti 
loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 7 Taita Hills ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Otti 
kuitenkin 300 juostuna kiinni ja peruutti puolikas juostuna aivan lauman hännille 6. ulos. Lähti päätösringin 
alkaessa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 14,8. 5 Boderline Silver juoksi 2.-3. 
ulkona. Seuraili tasaisesti. 9 Huldamarie juoksi 4. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Pääsi 350 ennen maalia 
nousemaan toiselle, mutta kiriväylä pysyi edelleen kiinni. Vapaata rataa ei lopussakaan kunnolla löytynyt ja 
voimat jäivät käyttämättä. 2 Jenel In The Crown juoksi 3. sisällä. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä 
kärjen kyydistä ja otti lopussa aivan maksimit. 6 Chocolates For All sai ensimmäisen takasuoran alussa 
paikan 5. sisältä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle. Oli lopussa vain tasainen. 10 Mack Baron oli 4. 
ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 12 Vidi K. A. myöhästyi pahoin jo lähdössä. Pysyi jatkossa koko ajan 
taustalla. 8 Madams Darkman juoksi 5. ulkona. Laukkasi viimeisen takasuoran alussa pitkäksi. 

Väliajat: 17,0 / 3 - 18,5 / 3 - 13,5 / 3 - 150 / 3 


