1. Lähtö

6 Katrianne lähti hyvin ja painui nopeasti kärkeen. Sai vetää pitkään sopuisasti. Vastaili lopussa niukkaan
voittoon. 1 Cankus Zorro matkasi johtavan kannassa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Mahtui vasta hieman
ennen maalia nousemaan toiselle ja oli niukasti toinen. 5 Firecracker Gunn laukkasi 250 juostuna 3. ulkona
ja jäi selvästi. Sai toisen kaarteen lopussa paikan 4. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.-4.
radalle. Eteni loppusuoran alussa kärkihevosen kupeelle, mistä ajautui lopussa radan verran ulospäin. Oli
loppuun asti kärkitaistossa. Viim. 1700 m 18,4. 9 Shape Of You juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle radalle. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 7 Count Romeo sai ensimmäisen
takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi 300
ennen maalia, minkä jälkeen tyytyi seurailuun. 4 Charly Du Tremble pudotti ensimmäisen kaarteen lopulla
3. sisälle. Sai edetä sujuvasti ja otti lopussa aivan maksimit. 8 Twisted Strike juoksi 4. sisällä. Nousi
loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 400 m 20,6. 11 Sandcastle lähti hyvin, mutta otti 150
juostuna hieman ahtaan oloisessa tilanteessa laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa lähinnä tasaisesti. Viim.
1700 m 20,9. 10 Windheart laukkasi 250 juostuna ja ensimmäisen takasuoran lopussa uudelleen. Jäi
pääjoukon hännille, missä taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa. 12 Mountain Barium otti 200
juostuna pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 3 Konstantin Star juuttui ensimmäisen takasuoran alussa
toisen radan vetojuhdaksi. Taipui 350 ennen maalia selvästi. Otti loppusuoran alussa väsyneenä laukankin
ja meni hylkäykseen. 2 Amongst Stars oli poissa.

Väliajat: 22,0 / 6 - 23,0 / 6 - 20,0 / 6 - 18,0 / 6

2. Lähtö

2 Pilssin Taika juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa parastaan yrittämättä
varmaan voittoon. Viim. 400 m 35,8. 7 Rommi Rohkee matkasi kolmantena. Otti kierros juostuna lyhyen
laukan, mutta jatkoi toisessa ulkona. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja oli lopussa varmasti toinen. Viim.
1000 m 36,8. 1 Mette- Marit kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia. Jäi päätössatasella
kolmanneksi. 8 Sirpan Silver otti keskijoukoissa 350 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa
kulisseissa tasaisesti. 6 R. R. Riki matkasi pitkään viidentenä. Taipui viimeisen takasuoran alussa selvästi ja
oli vailla virtaa. 5 Seelia lähti rauhassa ja otti 150 juostuna pahan laukan. Mahdollisuudet sulivat samassa. 3
Titiuu otti 150 juostuna kärkipaikalta laukan ja jäi hieman. Laukkasi hieman myöhemmin uudelleen. Otti
kolmannen laukan jo 300 juostuna. Meni luonnollisesti hylkäykseen. 4 Onnen Mies laukkaili nopeasti
hylkäykseen. 9 Sävel- Meri laukat lähdössä, 450 juostuna ja sinetöi hylkäyksensä viimeisen takasuoran
lopun kolmannella laukallaan. 10 Pirtuli otti takajoukoissa useita laukkoja ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 40,5 / 1 - 39,0 / 1 - 37,0 / 1 - 37,0 / 2

3. Lähtö

4 Very Gone Face lähti hyvin ja painui nopeasti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Lisäsi tempoa
loppukaarteessa ja otti lopussa helpon voiton. 3 Natasha Love juuttui alussa takajoukkoihin 3. radalle.
Pudotti 350 juostuna toiseen ulos, vaikkakin tuossa vaiheessa vasta 5. sisähevosen kupeelle. Lähti
päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle. Oli lopussa varmasti toinen. Viim. 500 m 15,6. 7 Lake´s Bella
pudotti toiselta radalta 300 juostuna 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Lähti 250 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Oli lopussa tasainen kolmas. 6 Benon Safiro juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa 3. ulos. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 1 Feeling Flash juoksi 4. sisällä. Taipui
loppukaarteessa selvästi, eikä vain riittänyt. 2 M. T. On the Heels juuttui 300 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Eteni puolimatkassa kärkihevosen kupeelle. Putosi loppukaarteen alussa kärjen kyydistä. Tuli
lopun vailla virtaa. 5 Melody Heel lähti hyvin. Tyytyi 200 juostuna paikkaan johtavan kannasta. Otti siellä
850 ennen maalia lyhyen laukan. Piti kuitenkin paikkansa. Laukkasi lopulta 400 ennen maalia johtavan
kannassa pitkäksi.

Väliajat: 13,0 / 4 - 17,5 / 4 - 17,5 / 4 - 16,5 / 4

4. Lähtö

10 Artico Zack juoksi 3. ulkona. Kiertyi päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisellä
takasuoralla painetta ja painui 550 ennen maalia kärkeen. Hallitsi siitä varmoin ottein maaliin asti. Viim. 700
m 15,3. 6 Uomo Show pudotti 250 juostuna 3. radalta toiseen ulos ja ensimmäisen takasuoran lopussa 3.
sisälle. Jäi puolimatkassa 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Kirikaista pysyi
loppukaarteessa kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun varsin terävästi. Viim.
400 m 15,0. 5 Tornapull juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Löysi lopulta 350 juostuna paikan
6. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia 4. radalle ja tuli
mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 14,5. 3 Spotlight Brodde juoksi 2.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiseen ulos. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen neljäs. 11 Millcape´s Devil juoksi 4. ulkona. Lähti
kierros juostuna kiriin 3. radalle. Pääsi 800 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Jäi loppukaarteen
alussa toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan ja tuli tasaisesti. 9 Gunvald
juoksi 4.-5. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle radalle. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti.

12 Cheri Sane juoksi 5. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä taittui hieman
loppusuoran alussa, mutta ei kuitenkaan kokonaan luovuttanut. 1 Tartaurus Face kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi kierros juostuna johtavan kantaan. Kirikaista jumahti viimeisen takasuoran lopulla kiinni.
Löysi vapaan radan loppusuoran alussa lauman hänniltä. Tuli lopun vain tasaisesti. 4 Cheap Thrills matkasi
toisessa ulkona. Lähti 800 juostuna kiriin 3. radalle. Eteni jo kierros juostuna kärkeen. Kärryjen toinen
rengas irtosi kokonaan vanteelta viimeisellä takasuoralla. Tämä varmaan vaikutti siihen, että putosi
viimeisen takasuoran lopulla kärkitaistosta ja tuli lopun vailla virtaa. Tämä startti pitää vain unohtaa. 8
Quick Petrol peruutti 3. radalta 300 juostuna 5. sisälle. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli vaisu. Ravi ei
ollut aivan balanssissa. 2 Case Closed eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, missä painoi alussa ohjille.
Paine väheni päätösringin alkaessa ja aloitti matkan kohden takajoukkoja. 7 Inaccessible oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 1 - 18,0 / 4 - 14,5 / 4 - 16,0 / 10

5. Lähtö

5 Salaliitto ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja pääsi ensimmäisen takasuoran lopulla kärkihevosen
kupeelle. Löi päätösringillä painetta ja puristi lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 28,3. 2
Lentävä Rols kiihdytti nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti kiihtyi. Tuli hyvin
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 11 Vuaran Viima juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Otti 650 juostuna laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa taustalta 8. ulkoa aivan hyvän esityksen.
Viim. 1300 m 28,2. 7 H. V. Tokka sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Otti 950 juostuna yllättäen laukan ja
juuttui jatkossa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Tuli raskaan juoksunsa rehdisti maaliin asti. 10 Boheemi
juoksi 3.-2. ulkona. Putosi 850 ennen maalia kakkoskeulan kupeelle. Oli siitä lähes loppuun asti taistossa
kolmansista rahoista. 9 Temetrius matkasi pääjoukon hännillä 5. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Jäi loppukaarteessa 3. radalle vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan sata ennen maalia, minkä jälkeen
tuli lopun aivan juosten. 8 Mäen Eino jäi alussa 4. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin, kunnes
laukkasi 550 juostuna lyhyesti ja peruutti 4. ulos. Jäi loppukaarteessa vaille kiritilaa. Vapaata rataa ei
lopussakaan löytynyt. 6 Buugi juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 750 juostuna 5.
ulos. Pudotti 450 ennen maalia sisäradalle. Kirikaista pysyi lopussa kiinni. 12 Tuiskuta matkasi 4. ulkona.
Otti 850 ennen maalia lyhyen laukan ja jäi takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti viimeisen takasuoran
lopulla uuden lyhyen laukan. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 4 Vauhti- Leevi otti pahan lähtölaukan ja peli oli
heti selvä. 13 Päivän Pokeri juoksi 4. sisällä. Taipui selvästi viimeisellä takasuoralla, eikä vain riittänyt
lainkaan. 1 Olaus Magnus juoksi johtavan kannassa. Laukkasi siellä 550 juostuna yllättäen pitkäksi. 3
Marhotti matkasi 3. sisällä. Sai toisen ringin alkaessa paikan kakkoskeulana. Laukkasi loppusuoran alussa jo
hieman väsyneen oloisena hylkäykseen.

Väliajat: 34,5 / 2 - 32,5 / 2 - 26,0 / 2 - 31,0 / 5

6. Lähtö

2 Jimpeto Joy sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle.
Puristi viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 700 m 13,2. 10 The Swede juoksi 4.-3. ulkona. Sai viimeisen
takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Mahtui loppusuoran alussa
nousemaan kiriin 3. radalle. Ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 400 m 13,2. 4 Rapid Leader ajoi alussa
eteenpäin ja sai 350 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Painui 550 juostuna kärkeen. Sai vetää
jatkossa rauhallisesti. Jäi päätössatasella kolmanneksi. 7 One Memphis matkasi 6.-5. ulkona. Lähti 850
ennen maalia kiriin 3. radalle. Nousi loppusuoran alussa 4. radalle ja tuli aivan juosten maaliin asti. 8 Sahara
Rouge sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi.
Pudotti loppusuoran alussa johtavan kantaan, mistä oli lopussa voimallisesta pyynnistä huolimatta lähinnä
tasainen. 9 Klena Vito juoksi 4.-5. sisällä. Nousi 900 juostuna 6. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3.-4. radalle. Oli kirissään lähinnä tasainen. 5 Flash Spruce matkasi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiselle radalle. Oli jatkossa vain tasainen. 3 Johnny Flame pudotti 300 juostuna toiselta radalta
johtavan kantaan. Jäi 550 juostuna 3. sisälle. Taipui loppukaarteessa ja oli aika vaisu, vaikka olikin
loppusuoran alussa hetken teknisessä pussissa. 1 Giresse Boko kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui
paikastaan puolikas juostuna. Taipui johtavan kannasta loppukaarteessa, eikä vain riittänyt lainkaan. 6 Dust
Collector juoksi 5.-4. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Laukkasi päätössatasella ja
menetti rahasijan.

Väliajat: 14,0 / 4 - 17,5 / 4 - 17,0 / 4 - 14,0 / 2

7. Lähtö

7 Liinan Liekki lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi lopulta 550 juostuna etenemään toisen
radan vetojuhdaksi. Painui 750 juostuna väkisin kärkeen. Vastaili siitä lopussa varmaan voittoon. 5 Layla ajoi
alussa toista rataa pitkin eteenpäin. Painui 550 juostuna kärkeen. Jäi 700 juostuna paineen alla johtavan
kantaan. Nousi 600 ennen maalia toiseen ulos. Jäi 250 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Kiritti
voittanutta mukavasti maaliin saakka. Viim. 600 m 27,7. 3 N. P. Liitotähti kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi
puolikas juostuna johtavan kantaan ja 200 metriä myöhemmin 3. sisälle. Sai viimeisen takasuoran lopulla
paikan johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa tasainen kolmas. 6 Kiirilla juoksi 4.-5. sisällä. Nousi 400 ennen
maalia kiriin. Tuli lopun varsin pirteästi ja kilpailee nousukunnossa. Viim. 400 m 27,1. 9 Vuvuzela matkasi
takajoukoissa toisella radalla. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 950 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Oli siinä vielä tiukasti voittotaistossa laukatessaan pahoin 300 ennen maalia. Tuli laukasta

selvittyään lopun tasaisesti. 10 Tuulensuvi nousi sisäradan jonosta ensimmäisen takasuoran lopulla 4.
ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Oli kirissään lähinnä tasainen. 1 Siirin Hilla
matkasi johtavan kannassa. Jäi puolikas juostuna 3. sisälle ja pian 4. sisälle. Sai jatkossa edetä sujuvasti
sisärataa pitkin ja oli tasainen. 4 Bilettäjä nousi 5. sisältä ensimmäisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Jäi
päätösringin alkaessa 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi 300 ennen
maalia, minkä jälkeen tyytyi säilyttämään asemansa. 2 Kunnan Tähti matkasi toisessa ulkona, missä otti 650
juostuna laukan ja jäi hieman. Otti lauman hännillä toisella radalla 450 ennen maalia uuden laukan ja
menetti pelinsä. 8 Komento matkasi toisessa ulkona. Jäi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai toisen
ringin alkaessa vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi loppukaarteen alussa ja oli oikein vaisu. 12
Vilma Lyydia matkasi taustalla sisäradalla. Nousi 900 juostuna 4. ulos. Taipui pahoin loppukaarteessa ja oli
heikko. 11 Ryti- Tyttö matkasi lauman hännillä sisäradalla. Ravasi pitkään kulmikkaasti ja taipui selvästi
viimeisellä takasuoralla. Kaikki ei ollut nyt kunnossa.

Väliajat: 31,0 / 3 - 31,0 / 7 - 26,0 / 7 - 28,0 / 7

8. Lähtö

3 Enzo Victory eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti lisääntyi, mutta hallitsi
vaivattomasti maaliin asti. 1 Feeling Classy jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi 350 ennen maalia
toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. Viim. 400 m 14,9. 11 Fixit juoksi 3. ulkona.
Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti, vaikka päätössatasella tahti
vähän tasaantuikin. 6 Zulamit juoksi 5. ulkona. Sai edetä oikein sujuvasti ja tuli tasaisesti maaliin asti.
Ajolinja oli loppusuoran alussa hieman kyseenalainen. 7 Makeadreamcometure juoksi 4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran lopulla selkään 3. radalle. Loppukaarteessa selkä ei ollut oikein vetävä. Siirtyi
loppusuoran puolivälissä vapaalle ja tuli viime metrit asiallisesti. Tämä oli aivan hyvä paluu pieneltä
paussilta. 5 Hazella juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Löysi lopulta 550 juostuna paikan 6.
ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti 250 ennen maalia sisäradalle. Tuli lähinnä tasaisesti.
10 Bugs Bunny Buzz sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 450 ennen maalia hieman ahtaan oloisesti
kiriin 3. radalle. Ei kuitenkaan kunnolla edennyt ja tyytyi säilyttämään asemansa. 2 First Wild juoksi 3.
sisällä. Taipui 300 ennen maalia ja oli aika vaisu. 4 Marvel Neat juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi,
missä painoi pitkään kovasti ohjille. Putosi 400 ennen maalia kärkitaistosta ja taipui jatkossa
ymmärrettävästikin. 9 M. T. Justawinner juoksi 4. sisällä, mistä taipui selvästi loppukaarteessa. 8 Vaya Con
Dios ja 12 Fastizz Am olivat poissa.

Väliajat: 13,5 / 3 - 18,0 / 3 - 15,0 / 3 - 14,5 / 3

9. Lähtö

12 Velhomies juuttui alussa taustalla 4. radan kiertäjäksi. Pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. radalle.
Peruutti lopulta 850 juostuna 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa taas 3. radan kiertäjäksi. Tuli kirinsä
aivan hyvin sisään asti ja puristi viime metreillä voittoon. Kaksi edellä juossutta hevosta laukkasi maaliin,
mikä hieman tasoitti tietä. Hevosen esitys oli kyllä hyvä. Viim. 700 m 28,7. 5 Lumi- Oliver kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi 700 juostuna johtavan kantaan. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Osallistui lopussa
voittotaistoon, kun kaksi edellä juossutta laukkasi maaliin. Hävisi voitonkin vain niukasti. 4 Vivega Viltsu
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 700 juostuna kärkeen. Jäi loppusuoran alussa alakynteen
voiton suhteen, mutta piti kuitenkin kolmanneksi. 7 Pelin Sälli pudotti toiselta radalta hieman turhan
ahtaan oloisesti johtavan kantaan. Jäi 750 juostuna 3. sisälle. Puutui hieman loppukaarteessa, mutta piti
silti vaisun takajoukon parhaaksi. 6 Ruiske peruutti 3. radalta 300 juostuna lauman hännille. Matkasi
jatkossa 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin
ulkoradoille ja tuli lopu kohtalaisesti. 9 Ämpäri juoksi 4. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa kiriin, mutta oli
vailla virtaa. 10 Hiitotar sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Taipui loppukaarteen alussa selvästi ja oli vaisu.
2 Tatriina juoksi johtavan kannassa. Tuli 250 juostuna vähän taklatuksi ja jäi 3. sisälle. Putosi 700 juostuna 4.
sisälle. Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa, eikä vain riittänyt. 1 Härmän Suvituuli laukkasi lähdössä ja
menetti heti pelinsä. 8 Pate Pollea ajoi heti 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 750 juostuna paikan toisen radan
vetojuhtana. Painui loppusuoran alussa kärkeen, missä oli vielä tiukasti voittotaistossa laukatessaan 50
ennen maalia hylkäykseen. 11 Tuurin Elli juoksi 3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli hyvin
ja oli tiukasti voittotaistossa, mutta laukkasi hieman ennen maalia hylkäykseen. 3 Menolexa Rols oli poissa.

Väliajat: 29,0 / 5 - 29,5 / 4 - 31,0 / 4 - 30,5 / 12

10. Lähtö

1 Por Nie Pop kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoran puolivälissä
kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 17,9. 9 Pinkabella jäi toisesta ulkoa 550
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti sisään asti ja sai lopussa otteen kärjessä juosseesta. 2
Satah jäi 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 juostuna kärkeen. Tuli asiallisesti maaliin asti,
vaikka jäikin aivan lopussa kolmanneksi. 7 Borderline Silver otti laukan sata juostuna ja jäi lauman hännille.
Sai 800 juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Tuli jatkossa aivan juosten maaliin asti. Viim. 1300 m
17,9. 6 BWT Erie pudotti toiselta radalta 350 juostuna johtavan kantaan. Nousi 650 juostuna toiseen ulos.
Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin. Oli vain tasainen. 11 Sing Kronos seuraili 4.-3. ulkoa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Just Push Play matkasi pääosin 3. sisällä. Taipui pahoin viimeisen takasuoran
puolivälissä ja oli oikein vaisu. 4 Hurry juoksi johtavan kannassa. Laukkasi siellä 300 juostuna lyhyesti.

Matkasi 3. sisällä. Laukkasi uudelleen puolimatkassa. Meni hylkäykseen 800 ennen maalia tulleella
kolmannella laukallaan. 10 Hannalore laukkasi taustalla ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi. 3 Indigo
Star, 5 Side Star ja 12 Davy Treasure olivat poissa.

Väliajat: 23,0 / 2 - 21,5 / 2 - 20,0 / 2 - 18,5 / 1

