1. Lähtö

5 Go Go Pezzo kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi sopivaa lähtöä helposti maaliin asti. 3 Estelle
It laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille 5.ulos. Tamma lähti 850 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi
600 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamma eteni 400 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä
se oli lopussa varmasti toinen. 1 Swamp´s Rose oli johtavan kannasta tasainen kolmas. 11 Royal Riddle
matkasi 3-4.ulkona, mistä ori lähti 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Se oli viimeisellä takasuoralla
vetämättömässä selässä. Vapaa rata aukeni 300 ennen maalia, minkä jälkeen ori tuli lopun asiallisesti. 8
Boxing Heartbeat seuraili 3.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Wind Energy seuraili takajoukoista
sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Like a Power matkasi alun takajoukoissa toisella radalla, missä
ruuna otti toisessa kaarteessa laukan ja menetti selvästi asemiaan. Se kulki jatkossa mukavasti, mutta uusi
350 ennen maalia tullut laukka vesitti pelin. 4 Wasabii juuttui nopeasti kuolemanpakalle, mistä tamma
antoi loppukaarteen alussa selvästi periksi. 2 Sigrid otti pahan lähtölaukan ja tamma putosi aivan taustalle,
missä se myös pysyi jatkossa. 7 French Rocket pakitti ensimmäisessä kaarteessa 5.sisään. Tamma taipui
sieltä päätöspuolikkaan alussa selvästi. 6 Bad Romance matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirissä ei kuitenkaan ollut suurta potkua ja
tamma laukkasikin päätöspuolikkaan alussa 3.radalla pitkäksi. 9 Candy Sisu laukkasi 550 juostuna
keskijoukoissa pitkäksi.

Väliajat: 22,5 / 5 - 21,0 / 5 - 22,5 / 5 - 22,5 / 5

2. Lähtö

9 Hamis Heartbreaker matkasi alun keskivaiheilla, mistä ruuna lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se painui 1050 ennen maalia kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi helposti maaliin asti. 3 Wasa
Winner matkasi alun 3.sisällä, mistä ori nousi toisen kaarteen lopulla vauhdin hidastuessa toiselle radalle.
Se lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ja tuli hyvin maaliin asti. 11 Lisbeth eteni taustalta sisäradalta
tasaisesti kohden kärkeä. Tamma nousi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan hyvin. 12
Across The Fields matkasi keskijoukoissa, mistä ruuna eteni puolimatkassa kuolemanpaikalle. Se pudotti
850 ennen maalia johtavan kantaan, mistä ruuna seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 2 True Goal
matkasi pääosin 4.sisällä, mistä ruuna otti maksimit. 7 Demon Boy eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä
ruuna pyrki alussa kärkipaikalle. Se tyytyi ensimmäisen takasuoran lopussa paikkaan johtavan kannassa,
mistä ruuna jäi kierros ennen maalia neljänneksi. Se nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja
seuraili kärkijoukon tuntumassa sisään asti. 4 Gilding Wall kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai alussa
kovaa painetta osakseen. Se piti kuitenkin kiinni paikastaan. Ruuna jäi 1050 ennen maalia johtavan kantaan
ja pian 3.sisään. Se antoi sieltä 300 ennen maalia selvästi periksi. 5 Global Profession putosi heti
keskijoukkoihin, missä ruuna seuraili vailla suurempaa virtaa. 10 Ettan lähti keskijoukoista 1300 ennen

maalia kiriin 3.radalle. Tamma otti 300 ennen maalia laukan, mihin se menetti rahasijan. 1 Aspenhill´s
Apache otti pahan lähtölaukan ja ruuna putosi aivan viimeiseksi. Se kulki jatkossa kohtalaisesti. 13 Gouann
Laukko pysyi taustalla koko matkan ajan. 15 Ray´s Elation ei vain lopussa riittänyt juostuaan lauman
hännillä. 6 Akseli Winner otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 14 Ixy käynnistyi mukavasti ja
tamma eteni nopeasti neljänneksi. Se aloitti jo kierros ennen matkansa kohden takajoukkoja. 8 Model
Moon oli poissa.

Väliajat: 17,0 / 4 - 20,0 / 9 - 17,5 / 9 - 18,5 / 9

3. Lähtö

3 Hissutar kiertyi ensimmäisen kaarteen puolivälissä 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Se painui 400
juostuna kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi loppumatkaa oikein helposti. 4 Villilän Vesa kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Se oli sieltä lopussa tilaa saamatta varmasti
toinen. 6 Sarinan Sisu sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ori jäi toisen kaarteen puolivälissä
kuolemanpaikalle. Se oli siitä aivan hyvä kolmas. 9 Herpo matkasi pääosin 3.sisällä, mistä ruuna sai
loppusuoran alussa sujuvasti kiritilaa ja se tuli lopun tasaisesti. 5 Hoviina laukkasi lähdössä ja se jäi jonkin
verran. Tamma sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa, mistä se seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 1
Cameronja putosi nopeasti taustalle sisäradalle, missä tamma oli rehellisen riittämätön. Sai silti laukkojen
sävyttämässä lähdössä vielä rahaakin. 2 Virkun Vappu otti ensimmäisen kaarteen puolivälissä
kuolemanpaikalla laukan ja tamma putosi aivan taustalle. Se otti siellä toisessa kaarteessa uuden pahan
laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 7 Werona nousi ensimmäisen takasuoran alussa
kuolemanpaikalle, missä tamma otti 750 juostuna laukan. Se putosi keskijoukkoihin, missä tamma laukkaili
viimeisen takasuoran alussa hylkäykseen asti. 8 Eevert Kneset laukkasi lähdössä ja ruuna jäi paljon. Se kulki
jatkossa vahvasti, mutta uusi laukka loppusuoran alussa 3.radalta kärjen tuntumasta vei vielä totosijan. 10
Tähden Haka laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 11 Hallan Ruusu otti takajoukoissa ensimmäisen
takasuoran alussa laukan. Tamma laukkaili viimeisen takasuoran alussa taustalla hylkäykseen.

Väliajat: 46,5 / 3 - 43,5 / 3 - 38,5 / 3 - 36,5 / 3

4. Lähtö

8 Jailhouse Diablo matkasi 3.ulkona, mistä ruuna kiertyi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se
sai päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ruuna puristi lopussa varmaan voittoon. 2
Prin Holz kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna joutui prässättynä vetämään reippaasti ja aivan
loppumetrit hieman painoivat. Se piti lopussa niukasti toiseksi. 1 Duquesa matkasi johtavan kannassa, mistä
tamma nousi loppusuoran puolivälissä toiseen ulos, mutta kirikaistaa ei löytynyt ja voimat jäivät tuleviin
koitoksiin. 7 Ribery juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
tuli kirinsä tasaisesti sisään asti. 10 Secret Pilot seuraili 3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Dream Run
seuraili 4.sisältä sisäradan vetäessä maksimisijoitukseen. 9 Gant Cobra juoksi toisessa ulkona, mistä ruuna
aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. 3 Jamieson juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, missä ruuna painoi naruille ja se piti tempon reippaana. Ruuna nousi 550 ennen maalia
ulkoradoille ja se keskeytti samassa. 4 Cosmos Limburgia laukkasi 150 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi.
Se kulki jatkossa taustalla hylättynä asiallisesti. 5 Piper oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 2 - 13,5 / 2 - 19,5 / 8

5. Lähtö

11 Liivate sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi 850 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi.
Se eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen rinnalle ja loppukaarteen alussa kärkipaikalle.
Tamma otti lopussa ajamatta ylivoimaisen voiton. 1 Eka Mari kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi
700 juostuna johtavan kantaan. Se nousi päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi ja tamma oli
lopussa varmasti toinen. 10 Miinan Viikari matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna jäi 900 ennen maalia
3.sisään. Se nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja loppusuoran puolivälissä edelleen kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna kiri lopussa kolmanneksi. 8 Pikku- Arvo lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua
eteenpäin. Ruuna sai 700 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Se jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan
ja ruuna seuraili lopussa tasaisesti neljänneksi. 9 Kujalan Erätuuli seuraili 3.ulkoa maksimisijoitukseen. 12
Taksvenla säilytti keskijoukoissa oman vauhtinsa. 6 Rankkari seuraili keskijoukoista sisäradalta
maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Uusi- Valtsu putosi taustalle sisäradalle, missä ori otti puolikas juostuna
laukan. Se oli jatkossa vain tasainen. 7 Almus jäi heti lähdössä taustalle, missä se myös pysyi jatkossa. 5
Parenski juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ori pudotti 850 ennen maalia 4.sisään. Se taipui sieltä
viimeisen takasuoran lopussa pahoin. 4 Kangster otti 100 juostuna ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 3
Mandan Mainio laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.

Väliajat: 26,0 / 1 - 28,0 / 8 - 27,5 / 11

6. Lähtö

11 Carajoso matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkiin 3.radalle. Se lähti loppusuoran
alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna puristi lopun tasaisesta rintamasta voittoon asti. 9 Drinks
Please juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi viimeisen takasuoran
lopussa 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli pitkän kirinsä oikein rehellisesti maaliin asti ja oli lopulta
niukasti toinen. 4 Do It Valiant painui 250 juostuna kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää sopuisasti. Se kiristi
vauhtia loppua kohden. Ruuna jäi lopussa tasaisesta rintamasta niukasti kolmanneksi. 2 Classify Tof matkasi
3.ulkona, mistä ori lähti kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai päätöspuolikkaan alussa
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ori tuli aivan juosten maaliin asti. 12 Wireless juoksi 4.sisällä, mistä
tamma nousi 950 ennen maalia 3.ulos. Kirikaista pysyi siellä jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi
loppukaarteessa, minkä jälkeen se tuli lopun aivan juosten. 6 Chicnato käynnistyi mukavasti, mutta tamma
joutui ensimmäisen kaarteen lopussa tyytymään paikkaan 3.sisältä. Se otti sieltä lopussa aivan maksimit. 3
Atos Palmen juuttui heti 3.radan kiertäjäksi. Ruuna eteni toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle. Se jäi
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos ja seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 7 Oh Conny Lie Star ei saanut
lopussa 5.sisältä mahdollisuutta kirimiseen. 8 Will Hans Beat kiersi alun 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin.
Ori sai 450 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai 150 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Ori jäi
sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa. Se ei tosin kunnolla pysynyt tuolloinkaan vetoapunsa selässä, eikä ori
suorittanut loppusuoralla ohituksia. 1 Ellix Rhyme matkasi johtavan kannassa, missä tamma laukkasi 550
yllättäen pitkäksi. 10 Wille Caramell matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen maalia selkiin 3.radalle.
Se nousi pian 4.radalle ilman vetoapua, missä ruunan ravi hajosi loppusuoralle tultaessa ja se tuli lopun
taustalla peitsillä. Tulokseksi tuli hva. 5 Ariel Hope oli poissa.

Väliajat: 14,5 / 4 - 18,5 / 4 - 18,0 / 4 - 15,5 / 11

7. Lähtö

2 Vakuus kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori hallitsi oikein helposti maaliin asti. 1 Lento- Essi matkasi
johtavan kannassa, mistä tamma nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja oli lopussa niukasti
toinen. 7 Ekopetus matkasi alun 4.ulkona, mistä ruuna lähti 1350 ennen maalia kiriin 3.radalle. Se jäi kierros
juostuna 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna puristi siellä hyvin sisään asti ja oli loppuun asti mukana
kakkostaistossa. Viim. 1000 m 28,3. 11 Mysteerio otti pahan lähtölaukan ja ori jäi kulisseihin. Se lähti
loppukaarteen alussa taustalla kiriin ulkoradoille ja tuli vahvasti loppuun asti. 9 Viekra sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa, mistä ruuna lähti 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä päätössatasella periksi ja putosi viidenneksi. 4 Viulori juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, minne ruuna sai kierros ennen maalia vetoavun eteensä. Se otti viimeisen takasuoran
alussa toisessa ulkona laukan ja putosi taustalle. Ruuna tuli terävästi ja sai vielä rahaa. 15 Vikunpuuska
matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
tyytyi lähinnä säilyttämään asemansa. 10 Karisman Pate matkasi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen

takasuoran alussa toiselle radalle. Se oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. Ravi oli taas ainakin jonkin verran
kulmikasta. 13 Sävel- Taika matkasi aivan taustalla, mistä tamma teki kohtalaisen 600 metrin kirin. 6 Taiga
Tuulia ei vain riittänyt lopussa 3.ulkoa lainkaan. 8 Valter Myrberg putosi heti takajoukkoihin, missä ruuna
säilytti oman vauhtinsa ja ohitti lopussa väsyneitä. 12 Tähti- Heppu seuraili taustalta sisäradalta
maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Hallan Kymppi juoksi 3.sisällä, mistä ruuna oli rehellisen riittämätön. 5
Jumiini matkasi 4.sisällä, minne ruuna jäi täysin vaille kiritilaa. 14 Menoks pysyi taustalla koko matkan ajan.

Väliajat: 32,0 / 2 - 31,5 / 2 - 26,0 / 2 - 29,5 / 2

8. Lähtö

6 Grace Pezzo kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää avausringin rauhassa. Se kiihdytti jatkossa
vauhtia ja tamma piti lopussa niukkaan voittoon. 7 Star To Be Loved matkasi toisessa ulkona, mistä ori
kiertyi toisen kierroksen alkaessa kuolemanpaikalle. Se puristi siitä hyvin sisään asti ja hävisi voitonkin vain
niukasti. 1 Felicienne matkasi johtavan kannassa, mistä tamma oli aivan hyvä kolmas. 8 Vanilla Price
matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
tuli kirinsä rehellisesti maaliin asti. 2 Cheri Sane matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3.ulos. Se lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ja tuli lopun aivan hyvin. 3 Mountain
Awesome seuraili 3-4.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Deal Chap oli 4.ulkoa kirivaiheessa vain
tasainen. 5 Legal Wurst juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tamma sai 1050 ennen maalia vetoavun
eteensä. Se pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle ja tamma ei vain riittänyt lopussa. 4 Felippe Star
otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä.

Väliajat: 22,0 / 6 - 23,0 / 6 - 17,5 / 6 - 16,0 / 6

9. Lähtö

2 Hidalgo Slim kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori hallitsi helposti maaliin asti. 9 That´s Man matkasi alun
3.sisältä, mistä ruuna nousi 1200 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se puristi siitä hyvin maaliin asti ja oli
varmasti toinen. 1 A. I. Fat juoksi johtavan kannassa, mistä tamma nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen
ulos. Se lähti loppukaarteen puolivälissä kiriin 3.radalle. Tamma tyytyi loppusuoralla säilyttämään
kolmannen tilansa. 12 Edward Star matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin

3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 15,9. 10 Eldwind H seuraili
3.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Rapido Follo matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen
maalia 3.radalle ilman vetoapua. Se otti hieman myöhemmin pahan laukan. Ruuna tuli lopun taustalta vielä
aivan juosten. 6 Canadian Journey pakitti ensimmäisen kaarteen lopulla 6.ulos. Se oli sieltä kirivaiheessa
vain tasainen. 11 Chic Flick ei vain riittänyt lopussa lainkaan juostuaan 4.sisällä. 3 Savannah Raider sai
kuolemanpaikalle vetoavun 400 juostuna. Tamma taipui toisesta ulkoa selvästi päätöspuolikkaan alkaessa.
4 Elwira H matkasi 4.ulkona, mistä tamma taipui päätöspuolikkaan alussa pahoin. 7 Cilic ei vain riittänyt
5.sisältä lainkaan. 8 Cankus Thunderball otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti taustalla myöhemmin.

Väliajat: 13,5 / 2 - 16,0 / 2 - 15,0 / 2

10 Roihuri käynnistyi oikein reippaasti ja ori eteni kärkipaikalle jo ensimmäisen kaarteen lopussa. Se veti
jatkossa vauhdilla ja otti lopussa oikein selvän voiton. 1 Vauhti- Leevi matkasi 3.sisällä, mistä ruuna sai 950
juostuna vastustajan laukan ansiosta paikan johtavan kannasta. Oikeastaan se matkasi kakkoskeulana ja piti
siitä sijoituksensa helposti maaliin asti. 8 Tikotiko Rok nousi 4.sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toisen
radan vetojuhdaksi. Se tuli siitä aivan juosten sisään asti. 5 Marhotti matkasi pääosin toisessa ulkona, mistä
ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se otti 550 ennen maalia laukan,
mistä selvittyään ruuna tuli lopun asiallisesti. 12 Rallin Helmi matkasi keskijoukoissa sisäradalla, missä se
otti 950 ennen maalia lyhyen laukan. Tamma oli jatkossa taustalla tasainen. Se ravaa ainakin toistaiseksi
erittäin kulmikkaasti. 3 Nirppis kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi ensimmäisen kaarteen lopulla
kakkoskeulaksi. Se otti 850 juostuna laukan ja putosi taustalle. Tamma oli jatkossa vain tasainen. 4 Tatriina
otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 2 Jylhäida otti lähtölaukan ja tamma putosi heti taustalle,
missä se myös pysyi jatkossa. Tamma otti kierros juostuna taustalla uuden laukankin. 9 Bietro juoksi
3.ulkona, missä se otti kierros ennen maalia laukan ja ruuna menetti mahdollisuutensa. 13 Turboliini
matkasi lauman hännillä sisäradalla, missä se haparoi lyhyesti kierros ennen maalia. Tamma tuli taustalla
oikein hiljaa maaliin. 7 Karman Jaromir otti taustalla useita laukkoja ja meni hylkäykseen. 6 Korelia ja 11
Rojaali olivat poissa.

Väliajat: 39,0 / 10 - 36,0 / 10 - 33,0 / 10 - 34,0 / 10

