Kuopio 6.4.2012
TOTO5-ravit
Juoksuselostukset
Lähtö 1.
Väliajat 39,5-36,5-32,0-36,0
TAIKALIINU: Nousi pienessä lähdössä etusuoralla 4. sisältä 3. ulos, käänsi kolmannelle viim.
takasuoran alussa ja eteni 400 jäljellä johtavan rinnalle, mistä puristi maalisuoralla voittoon
ennen ulkoa kirinyttä Hissun Aarretta.
HISSUN AARRE: Luovutti keulat 1. takasuoralla, nousi loppukurvissa 2. ulos, mistä kiri
maalisuoralla mukaan voittomatsiin.
NOVAN VEIKKO: Jäi 1. takasuoralla 2. sisältä 3. sisälle, nousi loppukurvissa 3. ulos. Laukkasi
maalisuoran alussa kääntäessään kiriin. Lopetti vielä pienessä lähdössä hyvin ja ehti
kolmanneksi.
RIUTAN PERENNA: Kiersi 1. kurvissa pienessä lähdössä pakilta lähteneenä kolmatta kohti
kärkeä ja nappasi keulat 1. takasuoralla, antautui maalisuoralla neljänneksi ja hiljensi maalin
lähestyessä huomattavasti.
NÄTTI VIRE: Seuraili pienessä lähdössä taustalla riittämättä.
SUPER MANI: Taipui viim. puolikkaalla johtavan rinnalta.
TURON KAALEPPI: Taipui viim. puolikkaalla 2. ulkoa taustalle.
Lähtö 2.
Väliajat 17,0-21,5-20,5-19,5
PRECIOUS CROFT: Nousi keskipareissa toisen jonoon 900 jäljellä, kohosi viim. takasuoralla
kolmannen jonoon. Kiri maalisuoralla ulkoa rintamasta niukkaan hallittuun voittoon.
ROBERTO JUNIOR: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle, eteni loppukurvissa
keulaan ja kamppaili tasaisessa maaliintulossa toiseksi.
ROBERT SAM: Käänsi 4. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa, eteni loppukurvissa
johtavan rinnalle, mistä kamppaili tasaisessa maaliintulossa kolmanneksi.
VIVID SPEEDER: Ei päässyt tulemaan 2. ulkoa vapaasti.
DURAN LORD: Kesti johtavan rinnalta viidenneksi.
CHILIVEI: Nousi viim. takasuoralla 3. sisältä toisen jonoon ja laukkasi samassa pari askelta.
Kohosi loppukurvissa selässä kolmannelle ja kiri maalisuoralla asiallisesti kuudenneksi.
ADRIANA: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen ja kolmannen jonoon, kiri tasaisesti
rahoille.
PAPAGENO NARVA: Laukkasi 1. kurvissa jääden hännille, paranteli viim. takasuoralla
kolmannen jonossa ja kiri lopulta harvassa porukassa viim. rahoille.
PRIMEGGIORE: Pilasi lähtölaukkaan.
LÖTEN'S HILLARY: Oli loppukurvissa 5. sisällä taipuvan takana pussissa ja menetti asemiaan,
pääsi maalisuoralla taustalla toiselle.
PIQUDAN: Lähti pakilta rivakasti matkaan ja kiersi 1. kurvissa kolmatta, eteni keulaan 1.
takasuoralla ja jatkoi pian 2. sisällä. Taipui viim. puolikkaalla hännille.
ADVENTURE MIX: Laukkasi pahoin lähtöön ja hapuili taustalla 1. kurvin alussa uudelleen. Ajoi
taustalla hiittinä perille.
SWEET JESSE: Laukkasi 5. ulkoa 900 jäljellä, taustalla maaliin.
GLOBAL NATIONALITY: Luovutti keulat 1. takasuoralla, nousi pian toiselle ja haki uudelleen
johtopaikan. Antoi periksi loppukurvin alussa ja laukkasi.
ACES BRANDON: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
RED HOPE: Poissa.

Lähtö 3.
Väliajat 23,5-25,0-19,0-18,0
LADY CHARISMA: Sai vetää keulassa 1. kierroksen maltilla ja vastasi maalisuoralla hallittuun
voittoon.
BESSIE LOVE: Nousi loppukurvissa johtavan takaa toiselle ja haastoi maalisuoralla johtaneen
Lady Charisman.
ETOILE DE SOLEIL: Pääsi loppukurvissa 3. sisältä 2. sisälle, mistä seurasi kolmanneksi.
NICE TO PLAY: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle, kiri maalisuoralla rehdisti
neljänneksi.
BONNE FIONA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle n. kierros jäljellä, punnersi asiallisesti viidenneksi.
LILY'S LISA: Laukkasi 1. kurvissa takajoukoissa, eteni matkalla 5. sisäpariin. Seurasi
pääjoukossa rahoille.
STAY WITH ME: Seuraili 4. sisältä rahoille.
STREAM VAIKKO: Ei jaksanut rahoille johtavan rinnalta.
TRICK PRIME: Laukkasi lähtösuoralla jääden kauas hännille.
HELMI SPOT: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa selässä kolmannelle, ei edennyt ja laukkasi.
VELVET VICTORY: Jäi 4. ulkoa taustalle.
LITTLE FOR EVER: Pilasi pahaan lähtölaukkaan.
BATERY: Laukkasi lähtöön.
MIMA CHERIE: Poissa.
DOOLIN DALTON: Poissa.
WILL BE JOYFUL: Poissa.
Lähtö 4.
Väliajat 33,0-36,0-27,5-28,0
TAURONI: Vastaili keulasta rauhallisen avauskierroksen jälkeen varmaan voittoon.
R.R. VEERA: Vaihtoi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. ulos, käänsi kolmannelle 350 jäljellä ja kiri
tasaisessa maaliintulossa toiseksi.
NUORALAN OLIVIA: Kamppaili johtavan rinnalta kolmanneksi.
HURRAN USVA: Seuraili 2. sisältä neljänneksi.
JÄÄVIN INTO: Pääsi tulemaan 5. sisältä kiertelemättä ja oli asiallinen viides.
TURON DONNA: Vaihtoi 4. sisältä 2. ulos loppukurvissa ja seuraili kuudenneksi.
HOVIN JASPERI: Nousi 1300 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle, puristi pitkällä kirillä rahoille.
IMUN TIINA: Ei kyennyt nousemaan 6. sisältä reippaalla päätöskierroksella kärkisijoille.
RESORILLA: Nousi 900 jäljellä hänniltä selissä kolmannelle, ei kyennyt nousemaan rahoille
kiihtyvässä vauhdissa.
LENTOPIKI: Laukkasi lähtöön jääden 5. ulos, nousi kolmannen jonoon 900 jäljellä. Ei kyennyt
rahoille vauhdin kiihtyessä.
PURON SANTRA: Oli tasainen 3. ulkoa.
VETUR: Nousi 900 jäljellä takaa kolmannen jonoon, mutta ei edennyt.
JOANNAN TÄHTI: Laukkasi takajoukoissa 800 jäljellä.
M.V. VINTELI: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
SOHVIN SIMO: Laukkasi lähtöön, pääsi 2. ulos, käänsi viim. takasuoran alussa kolmannelle.
Laukkasi pian uudelleen jääden hännille, kolmas laukka maalisuoralla.
SIIRIN TAIKA: Poissa.
Lähtö 5.
Väliajat 28,0-31,5-29,0-30,0
SOVIIRIN MUISTO: Luovutti keulat 1. takasuoralla, nousi maalisuoran alussa toiselle ja kiri
varmaan voittoon.
ETUPASSI: Kiersi lähdöstä kolmatta ja eteni keulaan 1. takasuoralla, ei kyennyt vastaamaan
maalisuoralla takaansa kirineelle, mutta piti toiseksi.
PIRTTILÄN HELMI: Nousi viim. takasuoralla 5. sisältä kolmannelle ja pujotteli pian 3. sisälle,
mistä pääsi kirimään maalisuoralla kolmanneksi.
MEGA-POMO: Kiersi etusuoran alussa 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä neljäs.

TOUHUN TAAVI: Pudotti 1. takasuoralla toiselta ilman selkää 3. sisälle, nousi etusuoralla 2.
ulos, mistä tasainen viides.
APRILLIPILA: Nousi 800 jäljellä 4. sisältä 3. ulos, mistä vaisu.
HELUN ROMEO: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua etusuoralla ja pudotti pian sisälle. Taipui
taustalle.
VONETTI: Jäi 3. ulkoa taustalle.
TROIJA: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla.
PUIKIN VETO: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin hännillä tullen hylätyksi.
KILIMU: Laukkasi lähtöön, eteni 4. ulos, oli hapuilevalla ravilla. Laukkasi ainakin viim.
takasuoran alussa lyhyesti ja tuli hylätyksi.
Lähtö 6.
Väliajat 15,0-17,0-18,0
BLUE JEWEL: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja kiri varmaan voittoon.
KATARIINASINE: Nousi viim. takasuoran lopussa 2. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan
rinnalle, mistä puristi toiseksi.
JANE PURE: Nousi 2. sisältä 2. ulos 300 jäljellä, kiri maalisuoralla kamppailemaan kakkosesta.
STAR QUITO: Ravasi 3. sisällä, mahtui kirimään maalisuoralla sisärataa ja kamppaili
totosijasta.
SUMMER KATE: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri viidenneksi.
EUROTEX: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden 6. ulos, käänsi loppukurviin kolmannelle ja kiri
kaukana kärjen takana kuudenneksi.
DOLLY KANE: Ei jaksanut rahoille johtavan rinnalta.
NADJA: Seuraili tasaisesti 5. ulkoa.
JERE JUNIOR: Antoi maalisuoralla pahoin periksi keulasta.
QUEEN ARIOSO: Oli taustalla vaisu.
FROSTY BREEZE: Oli takaa sisäpareista vaisu.
LESTER PLAY: Laukkasi lähtöön.
Lähtö 7.
Väliajat 14,0-19,0-17,5-15,5
MINTO'S MINDA: Puristi voittoon johtavan rinnalta.
NELLA'S SWEET: Kesti keulasta toiseksi.
EVELYN INDEX: Hyökkäsi loppukurvissa 4. ulkoa ja kiri hyvin kolmanneksi.
MINTO'S RIA ROYAL: Sai nappijuoksun johtavan takana, kamppaili maalisuoralla viim.
totosijasta, mutta jäi kalkkiviivoilla neljänneksi Evelyn Indexin kiriessä niukasti ohi.
PLAY LIKE DEVIL: Nousi loppukurvissa 4. sisältä 3. ulos, mistä kiri maalisuoralla viim. rahoille.
RANCH KEEN: Tyytyi seurailemaan maalisuoralla 3. sisältä.
WISH UPON A LADY: Käänsi loppukurvin alussa kolmannelle 3. ulkoa, mutta ei edennyt.
MISS LADY SCARLETT: Ravasi sisällä takapareissa, putosi rankassa ylisarjassa kärjen
vauhdista loppukurvissa jääden taustalle.
SHEENA NITE: Laukkasi 1. kurvin alussa 2. ulkoa lyhyesti menettämättä asemiaan. Laukkasi
maalisuoralla uudelleen kamppailusta viim. totosijasta.
FOREVER YOURS D: Juuttui kolmannelle, pakitti 1. takasuoralla hännille ja päätti keskeyttää.
Lähtö 8.
Väliajat 10,5-16,5-17,5-16,0
MR MOMENT: Nappasi reippaasta avauksesta huolimatta keulasta helpohkon voiton.
ALL IN: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä, eteni loppukurvin alussa johtavan rinnalle ja
puristi toiseksi.
ISOLDE NARVA: Ravasi 4. ja 3. sisällä, mahtui loppukurvissa 2. ulos, mistä kiri maalisuoralla
tototaistoon.
DON CASCADE: Seuraili 3. ja 2. sisältä neljänneksi.
EXPRESS ERNEST: Aloitti toisella ilman selkää, jatkoi 2. ulkona 900 jäljellä. Seuraili
maalisuoralla viidenneksi.
HOT MALE: Jäi 2. ulkoa 3. ulos 900 jäljellä, oli viim. takasuoran lopussa vetämättömässä
selässä. Pudotti loppukurvissa sisälle ja tuli tasaisesti.

MR JUANTORENA: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle viim. takasuoran alussa, mutta ei yltänyt
kärkisijoille.
WIRED EXPLOSION: Nousi johtavan takaa toiselle 900 jäljellä, ei jaksanut lopussa kärkisijoille.
NOT A JOKE S: Ravasi 5. sisäparissa, nousi loppukurvissa ulkoradoille, mutta ei edennyt.
BWT OLLY: Jäi taustalla 5. ulkoa.
Lähtö 9.
Väliajat 19,0-20,5-16,0-20,0
EXCUSE ME NET: Vastaili keulasta niukkaan voittoon.
CASANOVA HARMI: Hyökkäsi viim. takasuoralla 3. ulkoa ja kiri mukaan voittomatsiin, hävisi
niukasti.
YESMAN JAVA: Oli johtavan rinnalta rehti kolmas.
EASY STARS: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle ja ylsi harvan porukan
neljänneksi.
GIMME THE PRIZE: Seuraili 2. ulkoa viidenneksi.
HAMILTON LUXUS: Seuraili 3. sisältä harvassa porukassa.
GUENON PRINCE: Seuraili harvassa porukassa keskivaiheilla tasaisesti.
FIRST IMPRESSION: Nousi viim. takasuoralla 6. ulkoa selässä kolmannelle, mutta ei edennyt.
RIDGEHEAD DAMON: Eteni alun laukan jälkeen 5. ulos, mistä ei parantanut.
ARMAGEDDON: Pilasi lähtölaukkaan.
STOMS ANNA: Pilasi laukkaan 1. kurvissa.
SEA RUNNER: Taipui viim. takasuoralla johtavan takaa.
JUANPABLO GO GO: Laukkasi 1. takasuoralla takana sisäpareissa.
PIETROSIN: Laukkasi lähtöön.
WILY'S HERO: Poissa.
KEEP IT FAST: Poissa.
Lähtö 10.
Väliajat 12,0-15,0-17,0-20,0
XANTHIS SEASTAR: Nousi viim. takasuoralla 2. sisältä toiselle ja eteni keulaan loppukurvin
alussa, mistä voitti varmasti.
GLOBAL JUGGLER: Käänsi etusuoralla keskijoukoista kolmannelle, eteni neljänneksi 900
jäljellä. Lähestyi maalisuoralla voittanutta.
EXPONENT LEBER: Veti keulassa lujaa, menetti paikkansa loppukurvin alussa ja seuraili lopulta
kolmanneksi.
CURRY DAHLIA: Puristi keskijoukoista maalisuoralla mukavasti neljänneksi.
BRIEN BLEND: Seuraili maalisuoralla 3. sisältä viidenneksi.
STARO YZERMAN: Ravasi 2. ulkona, mistä tasainen kuudes.
FLYING EAGLE: Tyytyi seurailemaan 3. ulkoa kaukana kärjestä.
MAXWELL MAGIC: Ei riittänyt 4. sisältä lähellekään kärkeä.
TYRONE DILLON: Taipui pääjoukosta lopussa kauas taustalle.
FOLLOW ME AT ONCE: Oli taustalla vaisu.
EMILIO JET: Laukkasi 1. kurviin tullen hylätyksi.
DEMON KEMP: Laukkasi jo ennen lähtölinjaa ja käänsi ympäri.
Lähtö 11.
Väliajat 41,0-37,5-32,5-32,5
CARMELA: Hallitsi keulasta helposti alusta loppuun.
TUHANNEN TYKKI: Laukkasi lähtösuoralla, käänsi hänniltä selässä kolmannelle 900 jäljellä.
Pääsi 2. ulos loppukurviin, käänsi pian uudelleen kolmannelle ja kiri toiseksi.
SHAKA: Laukkasi lähtöön jääden lisää pakiltansa, käänsi kierros jäljellä kolmannelle ja eteni
viim. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä oli kolmas.
KRIGORI: Nousi loppukurvissa 3. sisältä 2. ulos, mistä maalisuoralla tasainen neljäs.
TEMENTUISKU: Ravasi 5. sisäparissa, kiri maalisuoralla harvassa porukassa tasaisesti
viidenneksi.
RASTON TUISKU: Oli lopussa ponneton 2. ulkoa.
KATINKULTA: Seuraili 4. ulkoa tasaisesti saaden rahaa.

DELLAS: Nousi 4. sisältä viim. takasuoralla kolmannen jonoon, kiri loppukurvissa hyvin
neljättä, mutta laukkasi 200 jäljellä menettäen asemansa.
TIRAN VINNERI: Laukkasi 1. kurvin lopussa keskivaiheilta jääden taustalle. Ajoi hiittinä perille.
VEIKAN VETO: Laukkasi lähtösuoralla, sai asemat 3. ulkoa, mistä uusi laukka viim. takasuoran
alussa.
HUMU OSKARI: Seuraili taustalla vaisusti.
RIIKAN VINHA: Lähti peitsillä matkaan voltin oltua todella paljon myöhässä ja laukkasi pian
jääden taustalle. Laukkaili ja peitsaili taustalla useamman kerran, mutta on jostain syystä
hyväksyttynä tuloksissa?
LIEKIN VARSI: Laukkasi lähtöön.
VIESKATAR: Laukkasi maalisuoralle tultaessa 2. sisältä ja saattoi menettää totosijankin.
EKU-LENAX: Laukkasi viim. takasuoran alussa ravattuaan toisella ilman selkää.
TIUKANEITI: Laukkasi 1. kurviin mentäessä.

