1. Lähtö
9 Taigo Blessed matkasi 3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja samassa kiriin 3. radalle. Ehti
lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 15,2. 3 Hope Sunrise kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen
reipasta tahtia ja tuli hyvin maaliin saakka. 5 Rehab sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Oli sieltä
lopussa tasainen kolmas. 6 Arctic Dessert jäi alussa selvästi. Ajoi jatkossa 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi
lopulta 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka päätössatasella matka
hieman painoikin. 8 Ducky matkasi lauman hännillä 5. ulkona / 5. sisällä. Nousi loppusuoran alussa toiselle
radalle ja päätössatasella hieman ahtaan oloisesti vapaalle radalle. Tuli terävästi ja voimia jäi kyllä
jäljellekin. 11 Zulamit juoksi 4. sisällä. Sai 250 ennen maalia paikan 3. sisältä. Jäi sinne lopussa vaille kiritilaa.
2 Feeling Glory juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli kirissään lähinnä tasainen. 12
She Will Be matkasi 4. ulkona. Pudotti päätösringin alkaessa 5. sisälle. Oli jatkossa kirivaiheessa vain
tasainen. 1 Mandela Zon matkasi alun 3. sisällä. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle.
Sai 700 juostuna vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa 350 ennen maalia ja oli aika vaisu. 4 Olly Jumper
juoksi 4. ulkona. Taipui sieltä päätösringin alkaessa ja keskeytti lopulta. 7 Rapido Follo ja 10 Edward Star
olivat poissa.
Väliajat: 14,0 / 3 - 14,0 / 4 - 15,0 / 4 - 15,5 / 9

2. Lähtö
Kuuselan Winneri kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 650 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Koki siellä 650
ennen maalia hieman heikkoja hetkiä ja otti parin askeleen laukankin. Haparoi 350 ennen maalia lyhyesti
uudelleen. Tuli lopun vielä rehdisti ja puristi päätössatasella selvään voittoon. Viim. 400 m 31,0. 6 Antin
Kroisos lähti heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Löi ensimmäisen takasuoran puolivälissä painetta
kärkihevoselle. Painui lopulta 650 juostuna kärkeen. Johti pitkään selvästi. Loppukaarteessa ravi hieman
heikkeni. Tuli lopulta sata ennen maalia ohitetuksi ja tyytyi varmistelemaan toisia rahoja. Laukkasi aivan
pian maalin jälkeen. 7 Kimaltelee matkasi harvassa muodostelmassa neljäntenä- viidentenä. Eteni
päätösringin alkaessa todella harvaan jonoon kolmanneksi. Tuli siellä asiallisesti sisään asti. Viim. 1000 m
33,3. 4 Hyrvin Rafael juoksi 3. sisällä. Jäi päätösringin alkaessa neljänneksi. Tuli lopun tasaisesti ja säilytti
sijansa. 2 Veikko Oskari lähti rauhassa ja putosi taustalle, missä oli vaisu. 1 Vikun Toivo juoksi 3. sisällä. Otti
450 juostuna laukan ja jäi selvästi. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 5 Lennon Venkula oli poissa.
Väliajat: 39,5 / 3 - 34,5 / 6 - 32,5 / 6 - 33,0 / 3

3. Lähtö
7 Time Match käynnistyi reippaasti ja eteni 350 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää varsin sopuisasti. Kiihdytti
tahtia loppukaarteessa ja oli varsin vakuuttava voittaja. Varaa näytti jäävän vielä selvästi. Viim. 400 m 13,3.
4 Contrane Frido eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 300 juostuna. Nousi johtavan kannasta
loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 400 m 14,0. 3 Zolatine jäi 350
juostuna 3. sisälle. Oli sieltä sisäradan vetäessä hyvä kolmas. 6 Sahara Playhard matkasi 4. sisällä. Nousi
loppukaarteessa toiselle ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 500 m 13,7. 1 Betsy Combo juoksi 4. sisällä. Nousi
puolimatkassa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoralla, mutta ei kokonaan
luovuttanut. 5 Bee Combo laukkasi lyhyesti ja jäi 5. sisälle. Nousi päätösringin alkaessa toiseen ulos. Pudotti
400 ennen maalia sisäradalle ja oli tasainen. 2 BWT Glara laukkasi pahoin jo ennen lähtölinjaa. Matkasi
jatkossa taustalla sisäradalla, missä oli lopussa vaisu.
Väliajat: 16,5 / 7 - 20,5 / 7 - 19,5 / 7 - 13,5 / 7

4. Lähtö
5 Mac Light Prince kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään aika sopuisasti. Kiihdytti tahtia
loppukaarteessa ja otti lopussa hallitun voiton. 1 BWT Dallas juoksi 3. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen
ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle. Tuli
mukavasti sisään asti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 13,5. 2 Ceramic Alley jäi sata juostuna johtavan
kantaan. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli aivan hyvä
kolmas. 6 Hogan Star eteni 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoran alussa
voittotaistosta, mutta säilytti kuitenkin vauhtinsa. 7 Will Daisy Beat matkasi 5. ulkona. Pudotti 800 ennen
maalia sisäradalle. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 700 m 13,2. 4
Who´s Gentleman oli 200 juostuna hetken hakauksissa vastustajan kanssa. Pääsi ensimmäisen takasuoran
alussa pudottamaan 4. sisälle. Sai kierros juostuna paikan 3. sisältä. Otti lopussa maksimit. 12 Nastasha
Love otti 250 juostuna hieman ahtaassa tilanteessa laukan ja jäi lauman hännille. Oli jatkossa taustalta
lähinnä tasainen. 10 Rain´s Banshee juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja
pääsi lopulta 700 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Jäi 200 metriä myöhemmin 3. ulkopariin. Taipui
loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 8 Lisebet taipui 4. sisältä jo päätösringin alkaessa ja oli vaisu. 3
Perfect Lane laukkasi keskijoukoissa pitkäksi 350 juostuna. 9 Oscar Caballero matkasi 4. ulkona. Pudotti
loppukaarteessa sisäradalle ja oli aika vaisu. Laukkasi päätössatasella väsyneenä hylkäykseen. 11 Flying
Sirius jäi selvästi jo ennen lähtölinjaa. Otti kulisseissa 300 juostuna laukan ja menetti pelinsä. Keskeytti
myöhemmin.
Väliajat: 15,0 / 5 - 16,5 / 5 - 18,0 / 5 - 13,0 / 5

5. Lähtö
2 Por Nie Rock juuttui ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Löi toisella ringillä
painetta ja painui jo 550 ennen maalia kärkeen. Tuli lopun vahvasti ja oli aivan ylivoimainen. 8 Conny Sisu
matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti ja ehti lopussa
varmasti toiseksi. Viim. 700 m 11,7. 1 William Birdland nousi johtavan kannasta 350 juostuna toiselle
radalle. Eteni lopulta 550 juostuna kärkeen. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä johtavan kantaan. Tuli
lopun asiallisesti ja kesti vielä kolmanneksi. 10 Twist Of Fate sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan
toisesta ulkoa. Jäi 600 ennen maalia 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli aivan juosten
sisään asti. 5 Big Sky Hurricane eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna paineen alla johtavan kantaan.
Juoksupaikaksi muodostui viimeisen takasuoran puolivälissä 3. sisäpari. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti. 6
Gambino Degato lähti hyvin ja oli 250 juostuna etenemässä kärkeen, mutta laukkasi samassa ja jäi 5. ulos.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle ja asiallisesti
sisään. 3 Not Afraid juoksi 3. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Otti lopussa maksimit. 7
Umbertino Grif ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Peruutti puolikas juostuna 4. ulos. Oli sieltä
kirivaiheessa lähinnä tasainen. 9 Klena Vito matkasi 4. sisällä. Jäi 300 ennen maalia vaille kiritilaa. Vapaa
rata aukeni vasta päätössatasella, mutta tuskin voimia hirveän paljon oli jäljelläkään. 4 Still Loving You
poissa.
Väliajat: 12,0 / 5 - 15,0 / 1 - 11,0 / 1 - 12,0 / 2

6. Lähtö
8 First Class Lady lähti heti ajamaan eteenpäin. Painui 550 juostuna lopulta väkisin kärkeen. Veti todella
reipasta tahtia ja oli aivan ylivoimainen. Viim. 700 m 11,7. 5 What a Feeling lähti kovaa ja eteni 300
juostuna kärkipaikalle. Jäi puolikas juostuna paineen alla johtavan kantaan. Matkasi pitkään oikeastaan
kakkoskeulana, missä piti lopussa niukasti toiseksi. 3 Brave Dame Vivian matkasi alun 3.-2. ulkona. Lähti
1450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 1100 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun
asti taistossa toisista rahoista. 11 Moonlight Velvet juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopulla
selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralla vapaalle radalle ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m 13,6. 9 Universe
Leader juoksi 6. sisällä. Nousi 400 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli
hyvin sisään asti. 4 Fux kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan ja ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. sisälle. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa, eikä saanut lopussakaan mahdollisuutta. 2
Moose On The Loose nousi 4. sisältä 750 juostuna toiselle radalle. Sai pian paikan toisesta ulkoa. Tuli lopun
tasaisesti. 1 Next Hope matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi päätössatasella,
minkä jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. 6 Donna Leonora juoksi 3. ulkona. Lähti loppukaarteen
alussa kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi selvästi loppusuoran puolivälissä. 10 Marigold With Love ei vain
riittänyt kovassa tehtävässä lauman hännillä toiselta radalta. 7 Countess Zolletta peruutti nopeasti aivan
lauman hännille sisäradalle. Ei vain riittänyt lopussa. 12 Sahara True Lies oli poissa.
Väliajat: 11,5 / 5 - 13,5 / 8 - 14,5 / 8 - 11,0 / 8

7. Lähtö
13 Troopers jäi nopeasti aivan lauman hännille toiselle radalle. Lähti 7. ulkoa 1400 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni tasaisesti ja sai 750 ennen maalia paikan kärkihevosen kupeelta. Liukui siitä
loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 13,2. 2 Mr Noon pudotti 300 juostuna 3. sisälle. Oli siellä
pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja kiri lopussa vielä varmasti toiseksi. Viim.
400 m 12,8. 1 Kickaboo Windcape jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos.
Lähti loppusuoralla kiriin 3. radalle ja oli aivan hyvä kolmas. 4 Explosive Elvis eteni 250 juostuna kärkeen. Sai
vetää avausringin rauhassa. Kiihdytti tahtia jatkossa ja tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin
päätösmetreillä neljänneksi. 7 Jeppas Roulett lähti hyvin, mutta tyytyi 300 juostuna paikkaan 4. sisällä.
Nousi 450 ennen maalia 3. ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 3 Jo Jo Gunne juoksi
5. sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 9 Erica Nyx juoksi 6. sisällä. Seuraili tasaisesti.
16 Amanda Rose juoksi 4. ulkona. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta 300 ennen
maalia, minkä jälkeen tuli lopun ulkoratoja pitkin selvästi sijoitustaan paremmin. 12 Anni Sue juoksi 6.
ulkona. Lähti 1200 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 800 ennen maalia vapaalle radalle. Kirin terä katkesi
loppukaarteessa. Tuli lopun tasaisesti. 8 Knockout Ses juoksi 7. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa
toiselle radalle. Lähti pian selkiin 3.-4. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 15 George Birdland lähti 3. ulkoa 1700
ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen takasuoran alussa
vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi loppusuoralle tultaessa. 11 Coys Rain juoksi 5.-6. ulkona.
Lähti päätösringin alkaessa selkiin 3. radalle. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 4. radalle. Oli lopussa lähinnä
tasainen. 6 Greytail Eric sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Jäi viimeisen takasuoran
alussa 3. ulos. Seuraili sieltä jatkossa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Millcape´s Devil juoksi 8. sisällä.
Nousi puolimatkassa toiselle radalle. Lähti 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Lähti loppukaarteen alussa
kiriin 5. radalle ilman vetoapua. Kirin terä taittui pian ja tyytyi lopussa seurailuun. 14 Rapid Leader lähti 7.
ulkoa 1100 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteessa kiinni 3. radalle ja menetti hieman
asemiaan. Sai 300 ennen maalia vapaan radan, minkä jälkeen tuli lopun lähinnä tasaisesti. 5 Callela Kassius
matkasi 2.-3. ulkona, mistä oli kirivaiheessa aika vaisu.
Väliajat: 16,0 / 4 - 19,0 / 4 - 13,5 / 4 - 14,0 / 13

8. Lähtö
11 Sjö Kongen juoksi 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran
alussa kiriin 4. radalle. Puristi viime metreillä vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 22,3. 2 Jumiini
matkasi johtavan kannassa. Nousi 950 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Otti samassa pienen laukan ja jäi
3. ulos. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui loppukaarteen alussa kärkeen ja tuli
vahvasti maaliin asti. Viim. 1400 m 24,8. 10 Uljas Suomalainen juoksi 6.-5. ulkona. Lähti 800 ennen maalia
selkiin 3. radalle. Jäi 350 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli rehdisti sisään asti. 4 Hipatsu lähti 4. ulkoa 800
ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli aivan juosten, vaikka
jäikin lopussa neljänneksi. 6 Tuulensuvi matkasi alun 3. sisähevosen kupeella. Eteni 650 juostuna 3. sisälle.
Sai kierros juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi sinne loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Löysi vapaan
radan vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun pirteästi. 1 Siinan Tähti juoksi 3. sisällä. Jäi sinne
viimeisen takasuoran lopussa pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa taustalta.
Tuli lopun sijoitustaan paremmin. 8 Komento juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.
ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 3 Mikori kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi
loppukaarteen alussa johtavan kantaan. Tuli lopun aika vaisusti. 9 Taksvenla juuttui 650 juostuna 3.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi 450 ennen maalia ja oli aika vaisu. 5
Rankkari nousi 5. sisältä 1850 ennen maalia toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä vaille
kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta 300 ennen maalia, minkä jälkeen ei enää ohitellut. 7 Turon Linda taipui
taustalta selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli vaisu.
Väliajat: 27,5 / 3 - 26,5 / 3 - 27,0 / 3 - 23,0 / 11

9. Lähtö
7 For a Reason ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 450 juostuna kärkipaikalle asti. Veti tasaisen
reipasta tahtia ja piti lopussa niukkaan voittoon. 5 Wera Winner eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui
paikastaan 400 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja ehti
lopussa lähes voittoon asti. 4 Quick Mess juoksi 5. sisällä. Sai 900 juostuna paikan 3. sisältä. Oli sieltä
lopussa tasainen kolmas. 3 Rachael juuttui nopeasti 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai
kierros juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 8
Stonecapes Tricky matkasi 4.-6. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.-4. radalle.
Nousi loppusuoran alussa 5. radalle ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 13,7. 11 Fiorini juoksi 3.-5.
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 450 ennen maalia 4. radalle ilman
vetoapua. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. 12 Valorous Leader matkasi 7. sisällä. Sai kierros juostuna paikan
5. sisältä. Nousi 450 ennen maalia 4. ulos. Ei saanut lopussa rintaman takaa lainkaan kiritilaa ja voimia jäi
kyllä runsaasti. 2 Zolene lähti tasaisesti ja matkasi 6. sisällä. Sai kierros juostuna paikan 4. sisältä. Seuraili
sieltä tasaisesti. 1 Perfect Time matkasi 3. sisällä. Nousi 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä
selvästi päätössatasella. 6 Ava Di Emelin matkasi lauman hännillä sisäradalla, mistä seuraili lopussa
tasaisesti. 10 Countess Chiara matkasi keskijoukoissa toisella radalla, periaatteessa toisessa ulkona. Jäi
kierros juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Kiri katkesi loppukaarteessa ja
tuli lopun vailla virtaa. 9 Callela Ulrica juoksi 4. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Ei saanut sieltä
lopussa lainkaan kiritilaa.
Väliajat: 11,5 / 7 - 14,0 / 7 - 14,0 / 7 - 15,0 / 7

