Lähtö 1. Väliajat: 17,0-21,0-23,0-15,0

DIFFICULT HILL: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle, kiri maalisuoralla
niukkaan voittoon.
WILLOW BAY BIANCA : Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja kiri voittomatsiin.
NAIAD MICK: Pääsi takarivistä 4. sisälle ja vaihtoi viim. takasuoralla 2. ulos, kohosi selässä
kolmannelle n. 300 jäljellä ja kiri maalisuoralla totoon.
REAL STEEL: Kamppaili johtavan rinnalta lopussa neljänneksi.
TRAMP: Nousi maalisuoralla 2. sisältä kolmannelle rintaman takana ja tuli viime metrit tasaisesti.
MIDNIGHT MANUEL: Puutui maalisuoralla keulasta jäännösrahoille.
SUPER SNOOPER: Seuraili häikäisemättä 3. sisältä.
ZIRA: Seuraili tasaisesti takapareissa.
VILMA'S GOLDEN BOY: Laukkasi pääjoukon hänniltä loppukurvin alkaessa jääden taustalle.
MOUNTAIN BLISS: Laukkasi 1. kurvin alussa johtavan rinnalta jääden takapareihin. Nousi
loppukurvissa ulkoradoille, mutta laukkasi maalisuoralle tultaessa uudelleen.
VICTOR FACE: Kohosi viim. takasuoralla 4. ulkoa selissä kolmannelle, mutta pilasi laukkaan 400
jäljellä.
HARMILLA MAGIA: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 38,0-33,0-29,0-34,5

WILLEN VAPPU: Matkasi keskipareissa, sai tilaa viim. satasella ja kiri porukan keskeltä sekavassa
maaliintulossa voittoon.
KAPENEVA: Laukkasi keskipareissa häirittynä 1. kurvissa. Jatkoi 3. ja 2. ulkona, pudotti sisälle
loppukurviin ja kiri maalisuoralla tasaisessa ja sekavassa maaliintulossa jaetulle kakkossijalle.
TURBO: Eteni 1. takasuoran alussa keulaan kun kärkihevoset laukkailivat sekavassa tilanteessa,
irtosi loppukurvissa jo n. 30 metrin johtoasemaan, mutta hiljensi maalisuoralla ja jäi tasaisessa
maaliintulossa jaetuksi kakkoseksi.
SEPÄN RENKI: Laukkasi johtavan rinnalta kierros jäljellä, jatkoi kolmatta ja puski vahvasti perille.
EKA-INKA: Jäi pitkältä pakilta lisää alussa, paransi viim. takasuoralla kolmannen kautta ja eteni
loppukurviin harvan porukan kuudenneksi ja tuli asiallisesti perille.
OIVA PUNK: Laukkasi lähtösuoralla häirittynä jääden taustalle.
VILOX: Nousi etusuoran alussa 3. sisältä 2. ulos, pudotti kierros jäljellä uudelleen sisälle, mistä jäi
lopulta taustalle.
RISTIKKO: Laukkasi taustalla 2. kurvissa.
MYRSKY-MATTI: Antoi 2. sisältä pahoin periksi viim. takasuoralla.
RYÖVÄRI: Laukkasi lähtöön.
MÄEN EINO: Laukkasi keulasta 1. kurvissa ja punki toiselle häiriten montaa kilpailijaa. Jäi

keskipareista etusuoralla toiselle ilman selkää. Kamppaili maalisuoralla tasaisessa rintamassa
voitosta ja näyttikin jo sille 50 ennen maalia. Haki kuitenkin raviaan hieman ennen maalia ja
laukkasi.
VIILEKE: Laukkasi kärkiporukasta pitkäksi 1. kurvissa.
Lähtö 3. Väliajat: 18,5-20,5-17,0-20,5

HALF MOON ZIP: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa kiriin neljännelle radalle ja puristi
maalisuoralla rintamasta voittoon.
STOMS ANNA: Runttasi johtavan rinnalta tasaisessa maaliintulossa toiseksi.
WILD DANIEL: Nousi 1. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja eteni keulaan 1400 jäljellä, mistä jäi
viime metreillä kolmanneksi.
JAGHMAR: Laukkasi sisällä keskipareissa 1. kurvin alussa ahtaassa välissä. Nousi loppukurvissa
hänniltä ulkoradoille ja kiri tasaisessa maaliintulossa tototaistoon.
MISS PEPPER: Nousi etusuoran alussa takaa kolmannelle, kamppaili pitkällä kirillä asiallisesti
tasaisessa maaliintulossa viidenneksi.
CORAGGIOSO: Jäi vaille kiritilaa 2. ulos.
CARAMEL'S NAP: Luovutti keulat 1400 jäljellä, ei saanut lopussa kiritilaa.
HIGHEST EXPRESS: Jäi pussiin ravattuaan 4. ulkona.
CALLELA ARTHUR: Jäi pussiin 3. sisälle.
PEACH CAKE: Pakitti alussa ulkoa hännille, seurasi pääjoukossa tasaisesti perille.
MINT CHOCO: Laukkasi 1. kurvin alussa lyhyesti, matkasi 4. sisäparissa, minne jäi pussiin.
GREEN DIESEL: Seuraili ajettuna tasaisesti porukan hännillä.
Lähtö 4. Väliajat: 14,0-17,5-16,5-18,0

KUNNAAN EINAR: Kiersi 1. takasuoralla keskipareista johtavan rinnalle, sai 1350 jäljellä vetoapua.
Pääsi 400 jäljellä johtavan rinnalle, mistä puristi maalisuoralla voittoon.
ROSI'S BIANCA: Nousi 2. kurvissa johtavan takaa toiselle ja eteni keulaan 400 jäljellä. Kamppaili
lopussa toiseksi.
BE BOP BETTY: Jäi viim. takasuoralla 4. sisältä väsyvän takana hännille, nousi toiselle ja lähti
etenemään uudelleen sisärataa. Mahtui maalisuoran alkaessa ulkoradoille ja kiri totoon.
DIVINE DUDE: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 250 jäljellä ja kiri asiallisesti.
LEEMARK'S BEAUTY: Laukkasi lyhyesti 1. kurvin alussa ahtaassa välissä. Jatkoi 3. sisällä, mistä
jäi viim. takasuoralla väsyvän takana hännille. Tuli viim. puolikkaalla suuremmin kiertämättä
vapaita sisäkaistoja toton tuntumaan.

BOSS GUTSET: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, kohosi loppukurvissa
neljännnelle ja viidennelle. Kiri asiallisesti rahoille.
MISS SPENDER: Laukkasi lähtösuoran lopussa porukan keskellä, jatkoi 5. ulkona. Nousi viim.
takasuoralla neljännelle ja eteni pätkän lujaa, mutta ei jaksanut puristaa maalisuoralla kärkisijoille.
HARMIMOSA TINKER: Juuttui kolmannelle ja taipui lopussa hännille.
LUCKY LUKE SISU: Nousi 1. takasuoralla takaa kolmannelle ja eteni keulaan kierros jäljellä.
Menetti paikkansa 400 jäljellä ja taipui hännille.
OKAY LEADER: Jäi painamaan keulassa naruille, jatkoi kierros jäljellä 2. sisällä. Antoi viim.
takasuoralla pahoin periksi.
DANCING MISSILE: Laukkasi ulkoa 1. kurvin alussa jääden hännille, nousi loppukurviin
ulkoradoille. Lopetti toivottomista asemista hyvin, mutta tuli lopulta hylätyksi alun laukasta.
CONFESS TESS: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 13,5-16,5-15,5-16,0

SPEED SNIPER: Nousi 1. takasuoran lopussa 2. ulkoa kolmannelle ja eteni keulaan, mistä vastaili
lopussa voittoon.
CAPITANO WEB: Eteni keulaan 1. kurvissa, jatkoi 2. sisällä 1300 jäljellä. Nousi maalisuoralla
toiselle ja lähestyi voittanutta, mutta jäi toiseksi.
LUCKY TOY BOY: Luovutti keulat 1. kurvissa, jäi 1300 jäljellä 3. sisälle. Pääsi maalisuoralla 2.
sisälle, mihin jäi voittaneen perään pussiin.
TEENY WEENY: Nousi loppukurvissa 5. sisältä toisen jonoon, sai tilaa maalisuoran alussa ja
lopetti viime metrit lujaa.
GREAT CHIEF: Nousi vajaa kierros jäljellä 3. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle 500
jäljellä. Ei jaksanut puristaa lopussa totoon.
LITTLE MICHELLE: Seuraili maalisuoran reippaassa lopetuksessa 4. sisältä tasaisesti.
CHRISTEL FACE: Ravasi 6. sisällä, pääsi loppukurvissa harvenevassa porukassa keskipareihin,
mistä tuli tasaisesti maaliin.
MONSTER PINE: Nousi loppukurvissa 5. ulkoa ulkoradoille ja tuli tasaisesti.
SIR HARMI: Nousi takaa kolmannelle 1. takasuoralla ja eteni 1300 jäljellä johtavan rinnalle. Alkoi
jäädä viim. takasuoralla ja putosi takapareihin. Nousi loppukurvissa ulkoradoille ja tuli maalisuoran
vauhtinsa pitäen.
LADY MILANA: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 800 jäljellä, jäi ilman selkää loppukurviin. Ei
yltänyt vaativalla reissulla rahoille.
JOHNNY DAHLIA: Jäi viim. takasuoralla 2. ulkoa väsyvän takana taustalle, mistä ei syttynyt enää
kirimään.
ROSIE'S WARRIOR: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla tullen
hylätyksi.

