Lähtö 1. Väliajat: 39,5-38,0-32,5-30,5

MELLAKKA: Veti keulassa kiihtyvällä tempolla ja vastaili varmaan voittoon.
VETOROVI: Nousi johtavan takaa toiselle 2. kurvin alkaessa. Kamppaili kolmen hevosen
rintamasta maalisuoralla toiseksi.
HYMYNVIRNE: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 250 jäljellä ja kamppaili kolmen hevosen rintamasta
asiallisesti perille.
TERTTUNEN: Alkoi jäädä etusuoralla pienen pääryhmän hännästä ja tuli todella epätasaisessa
lähdössä viidentenä maaliin. Peri lopulta neljännen sijan vastustajan laukan myötä.
UUTELAN MYRSKY: Hapuili 1. takasuoralla neljänneltä sijalta ulkoradoille. Tuli todella
epätasaisessa lähdössä taustalta jäännösrahoille.
CAMUN MUISTO: Laukkasi 2. kurvissa taustalla.
ONON NOPSATOPI: Oli taustalla kehnolla ravilla.
PYÖRIÄN TOPIAS: Laukkasi lähtösuoran lopussa pitkäksi johtopaikalta.
SOKKER: Nousi 250 jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle, laukkasi vajaa sata jäljellä ja menetti
neljännen sijan.
Lähtö 2. Väliajat: 17,0-18,5-17,5-17,0

KUNNAAN PRAYER: Kamppaili keulasta pienen lähdön niukkaan voittoon.
LITTLE EASY: Laukkasi lähtöön jääden viiden hevosen lähdössä kärjestä n. 60 metriä. Ajoi
porukan kiinni ja nousi 900 jäljellä johtavan rinnalle. Jatkoi viim. takasuoran alussa 2. ulkona,
käänsi maalisuoralle kolmannelle ja kiri mukaan voittomatsiin. Jäi täpärästi toiseksi.
ROCKTOWN SHERIFF: Nousi 700 jäljellä johtavan takaa toiselle ja tuli pienessä lähdössä kolmen
hevosen rintamasta kolmantena maaliin.
AMIRAAL VICTOR: Seuraili viiden hevosen lähdössä 3./2. sisälä viim. rahoille.
RUMMENIGGE: Laukkasi 1. takasuoran alkaessa neljänneltä sijalta pienessä lähdössä pitkäksi.
Lähtö 3. Väliajat: 35,5-34,0-30,0-26,0

SIMEOONI: Kiersi 1. takasuoralla takaa kolmatta ja pääsi etusuoralla 2. ulos. Nousi loppukurviin
uudelleen kolmannelle ja kiri viime metreillä varmaan voittoon.

PRINSSIBONUS: Eteni keulaan 1800 jäljellä, sai viim. kierroksella painetta, mutta kamppaili
maalisuoralla toiseksi.
R.R. ROSMARIINI: Matkasi 3. ulkona, kiri maalisuoralla vastustajan laukattua totoon.
TYTÖN HAASTE: Eteni viim. takasuoralla taustalta 4. ulos ja loppukurvin alussa kärkiporukkaan.
Laukkasi 400 jäljellä menettäen asemiaan. Tuli lopun jälleen harvassa porukassa hyvin.
MATHILDE: Nousi taustalta ulkoradoille 900 jäljellä. Tuli harvassa porukassa tasaisesti perille.
CARDA: Matkasi 5. ulkona, puristi todella harvassa porukassa lpussa rahoille.
JICARILLA: Seuraili harvassa porukassa keskivaiheilla tasaisesti.
MALLI-MAISA: Rimpuili 2. sisältä jäännösrahoille harvasta porukasta.
TÄHTIHOTTI: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
VÄHHEE VAILLA: Laukkasi etusuoralla 2. ulkoa jääden takapareihin.
TOIVOLAN TITAANI: Nousi 1300 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle selässä, antoi kierros jäljellä jo
pahoin periksi.
TOLLON MUISTO: Laukkasi 2. sisältä 1. kurvin lopussa.
VIVALTSU: Jäi 1. takasuoran alussa johtavan rinnalle, kiri keulahevosta viim. kierroksella. Laukkasi
hieman ennen maalia voittotaistosta.
TUPENRAPINA: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla.
TUTURILLI: Laukkasi sisällä takapareissa etusuoralle tultaessa pitkäksi.
Lähtö 4. Väliajat: 30,5-28,0-24,5-23,5

KARTELLI: Peri johtavan takaa keulat viim. takasuoran alussa Räjähdyksen laukattua. Vastasi
maalisuoralla varmaan voittoon.
DOMINIK: Ravasi harvassa porukassa neljäntenä, nousi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja
kamppaili toiseksi.
VIXEN: Aloitti harvan porukan kuudentena ja eteni kierros jäljellä 2. ulos. Eteni 400 jäljellä harvan
porukan kolmanneksi ja piti asemansa perille.
HYMYNKARE: Lähti syöksymään lähtösuoran lopussa hampaat irvessä vastustajaa kohden ja
laukkasi jääden taustalle. Kulki lopun lujaa ja ehti maalisuoralla neljänneksi.
KERVIS: Matkasi 3./2. sisällä, mistä ei vain riittänyt parhaille.
JAMIR: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle, eteni kierros jäljellä pääryhmään ja 3. ulos. Ei
jaksanut puristaa lopussa rahoille.
HISTULI: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
VILLI-ANNA: Laukkasi häirittynä lähtösuoralla ja päätyi keskeytykseen.
VÄLKYN TUISKU: Laukkasi keskipareista pitkäksi 1300 jäljellä.
RÄJÄHDYS: Laukkasi keulasta viim. takasuoran alkaessa pitkäksi.
KOSKELAN AKSELI: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 23,0-24,5-26,0-25,0

SARAN SÄRMÄ: Veti keulassa reipasta ja vastaili maalisuoralla varmaan voittoon.
LEKSUS: Kiersi alussa kolmatta ja pääsi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, käväisi etusuoralla 2.
sisälle, nousi kierros jäljellä uudelleen johtavan rinnalle. Puristi rehdisti toiseksi.
TUURIN TOIVO: Nousi etusuoralla kolmannelle keskijoukoista, eteni kolmanneksi ja viim.
takasuoralla 2. sisälle. Kamppaili maalisuoralla kakkosesta.
RISTIKKO: Ravasi epätasaisessa lähdössä takapareissa, eteni loppukurvin alussa viidenneksi ja
puristi maalisuoralla neljänneksi.
IIDAN TÄHTI: Nousi etusuoralla keskipareista kolmannelle ja eteni harvan porukan neljänneksi. Jäi
maalisuoralla epätasaisen lähdön viidenneksi.
ÄRSYKE: Kiersi 1. kurvissa neljättä ja 1. takasuoralla kolmatta, pudotti etusuoralle tultaessa
toiselle keskipapreissa. Seuraili epätasaisessa lähdössä lopulta jäännösrahoille.
VIEHERI: Taipui kierros jäljellä 2. sisältä.
ARADONNA: Taipui keskipareista epätasaisessa lähdössä taustalle.
VIRIN HISKI: Laukkasi 1. kurvissa jääden taustalle.
HENKAN HUILU: Laukkasi takapareissa 1. takasuoran alussa jääden taustalle.
RIIKKERI R: Laukkasi 3. sisältä pitkäksi 1400 jäljellä.
Lähtö 6. Väliajat: 13,0-18,0-14,0-12,5

MIDNIGHT HOUR: Veti keulassa viim. kierroksen reipasta ja vastaili lopussa varmaan voittoon.
BERTO VAIKKO: Nousi 1. kurvissa johtavan takaa toiselle, palasi pian 2. sisälle kun johtopaikka ei
ollutkaan tarjolla. Nousi viim. takasuoralla 2. ulos, mahtui maalisuoran alussa ulkoradoille ja kiri
hyvin toiseksi.
M.T. KITTY: Ravasi 2./3. ulkona, nousi viim. takasuoralla kolmannelle ja kiri totoon.
DA CAPO LAUKKO: Pääsi viim. takasuoran alussa 3. sisältä 2. sisälle, mistä seuraili asiallisesti.
WHAT'S GOING ON: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 900 jäljellä. Jäi viim. takasuoralla 3.
ulos. Nousi loppukurvissa kolmannelle ja lopetti asiallisesti.
MONSTER PINE: Nousi loppukurvissa porukan hänniltä kolmannelle ja lopetti asiallisesti.
ZOMBI KEMP: Ei häikäissyt maalisuoralla 4. sisältä.
SIMONI'S GEISHA: Nousi etusuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle 900 jäljellä,
mistä ei jaksanut lopussa kärkisijoille.
WICE STAR: Pilasi pahaan lähtölaukkaan.
BACK'N THE SLAMMER: Laukkasi 1. takasuoralla takapareissa ajettuaan edellä ajavaan kiinni.
MINTO'S STARMAN: Poissa.
SI SEE SEA: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 11,5-14,0-16,5-15,0

MINTO'S DAISY STAR: Nousi 1. takasuoran alussa sisäpareista 2. ulos, jäi pian johtavan rinnalle.
Haki keulat 2. kurvin alussa. Veti edelleen reipasta, irtosi jo loppukurvissa muiden alta.

SHINY BOSS: Ravasi 5. sisällä, nousi loppukurvin alussa kolmannen jonoon. Käänsi 300 jäljellä
neljännelle ja kiri kaukana voittaneen takana toiseksi.
SIR ROBERT: Ravasi 5./4. sisällä, nousi loppukurvin alussa selissä ulkoradoille ja kiri
maalisuoralla totoon.
CUNNING CAPTOR: Prässäsi keulaan 1. takasuoralla, jatkoi pian 2. sisällä. Ei pitänyt enää selkää
loppukurvissa ja seuraili tasaisesti.
ERICA FIELD: Matkasi 4. ulkona, pääsi kirimään viim. satasella porukan keskeltä ja ehti
viidenneksi.
ROWHILL'S JACK: Jäi 2. kurvin alussa johtavan rinnalle, mistä kesti jäännösrahoille.
ROSI'S BIANCA: Luovutti keulat 1. takasuoralla ja jäi pian 3. sisälle. Nousi kierros jäljellä 2. ulos,
tyytyi seurailemaan maalisuoralla tasaisesti.
YUMMY RAPPSON: Nousi 650 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, mutta ei yltänyt lopussa rahoille.
ANCELIGA EVO: Ravasi 2./3. sisällä, pääsi tulemaan maalisuoralla vapautunutta sisärataa, mutta
laukkasi tototaistosta hieman ennen maalia.
ENOUGH LAUGH: Laukkasi etusuoralla harvasta porukasta keskivaiheilta.
ARCTIC MYSTERY: Laukkasi 1. kurvissa pitkäksi.
CARAWAY RUNNER: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 37,0-33,0-28,0-27,5

MILINAN VERNA: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja eteni loppukurvin alussa
johtavan rinnalle, mistä kamppaili voittoon.
ELIAS JUONETAR: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri maalisuoralla
toiseksi.
LÖTENS TURENNE: Peri 2. sisältä keulat 1. kurvissa, veti kiihtyvällä tempolla ja kesti
kolmanneksi.
TURELIINU: Nousi viim. takasuoralla taipuvan takaa 3. sisältä toisen jonoon ja kiri maalisuoralla
neljänneksi.
ALINAN VILIKUNA: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden takapareihin, nousi 5. ulkoa kolmannelle. Kiri
harvasta porukasta rehdisti ja kamppaili maalisuoralla nelosesta.
SUVILEI: Seuraili 2. sisältä harvassa porukassa rahoille.
TUULI PIPSA: Laukkasi lähtösuoralla ravakan avauksen päätteeksi, jatkoi 4. ulkona. Pudotti
loppukurvissa laukkaavan takaa sisälle ja menetti hieman asemiaan, eikä yltänyt enää rahoille.
UUTELAN LIISI: Laukkasi taustalla lähtösuoralla jääden lisää.
JADEN TÄHTI: Laukkasi 1. kurvissa jääden taustalle. Laukkasi etusuoran alkaessa uudelleen.
VONKALE: Laukkasi keulasta pitkäksi 1. kurvissa.
COMETAR: Laukkasi 1. kurvissa pitkäksi.
MARMARDU: Alkoi puutua loppukurvin alussa johtavan rinnalta ja laukkasi.
MYRSKYN TUULI: Laukkasi 2. kurvissa taustalla.

Lähtö 9. Väliajat: 13,0-16,0-20,5-13,5

BERTA MINORE: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran lopussa, vastasi maalisuoralla
voittoon.
DONNIE BRASCO: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa, mahtui hieman ennen maalia toiselle ja
oli toinen, mutta ei ehtinyt haastamaan voittanutta.
ROWHILL'S BOSS: Nousi 900 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja puristi pitkällä kirillä totoon.
ALECTO CALCIFER: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi maalisuoran alussa
neljännelle ja kiri neljänneksi.
DONALDINJO: Nousi 4. sisältä 2. ulos n. 850 jäljellä. Haki maalisuoralla rintaman takana tilaa,
mutta ei sitä saanut.
RAINBOW CHERRY: Oli maalisuoralla ainakin näennäisesti 3. sisällä pussissa.
GHOST WHISPER: Kiersi kolmatta ja pääsi johtavan rinnalle 1500 jäljellä, kamppaili vaativalla
reissulla rahasijoista. OK+
FRODE SAKNUSSEN: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, kohosi neljännelle
loppukurvin alussa, mutta ei yltänyt reippaassa lopetuksessa rahoille.
LÖTEN'S NOBODY: Vaihtoi n. 850 jäljellä 5. sisältä 3. ulos, mutta ei päässyt kirimään
maalisuoralla vapaasti.
DONI TWICE: Pakitti alussa ulkoa kauas hännille sisäpareihin, mistä ei päässyt tulemaan lopussa
vapaasti.
VERTIGO WAYWARD: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle, mutta ei yltänyt reippaassa
lopetuksessa rahoille.
PHOTO BACK: Pakitti alussa hännille, nousi kolmannelle kierros jäljellä. Laukkasi pian lyhyesti,
jatkoi kolmannen jonossa. Kohosi viim. takasuoralla selässä neljännelle, ei kuitenkaan yltänyt
kovassa lopetuksesa rahoille.
Lähtö 10. Väliajat: 14,0-14,5-16,5-14,5

SENSATIONAL DREAM: Eteni keulaan 1. kurvissa, jatkoi 1. takasuoralla 2. sisällä ja pian 3.
sisällä. Nousi viim. takasuoralla toiselle ja eteni keulaan. Irtosi selvään voittoon.
ENZO COBRA: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, eteni 1300 jäljellä keulaan. Menetti paikkansa
viim. takasuoralla, seuraili harvassa porukassa kuitenkan toiseksi.
WESTCOAST LORD: Ravasi harvan porukan neljäntenä, puristi maalisuoralla totoon kaukana
voittaneen takana.
RAVELLO: Nousi 1. takasuoran alussa johtavan takaa toiselle ja eteni keulaan. Jatkoi 1300 jäljellä
2. sisällä, seuraili harvassa porukassa lopulta neljänneksi.
DIESEL STAR: Ravasi harvassa porukassa kuudentena ja viidentenä, seuraili tasaisesti perille.
DONIE DUO: Matkasi keskipareissa, kadotti kaarteeissa aina vauhtiaan ja tuli taustalla maaliin.
LISTA TOPGUN: Oli taustalla vaisu.
RAIN MAY: Ei riittänyt hänniltä parhaille ylisarjassa.
THE HUNK: Oli taustalla vaisu.

NAUGHTY LA MARC: Laukkasi viim. takasuoran alkaessa takapareissa.
SUMMER POWER: Laukkasi lähtöön.
Lähtö 11. Väliajat: 19,5-20,5-16,0-12,5

SUMMER AMOUR: Veti keulassa viim. kierroksen kovaa ja otti varman voiton.
E.V. JACE: Liftasi 2. sisältä toiseksi.
LA CREAM: Nousi 900 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle ja eteni 2. ulos 500 jäljellä. Puristi maalisuoralla
totoon.
CINDERELLA LI: Tsemppasi johtavan rinnalta neljänneksi.
WHITECHARM OSCAR: Seuraili reippaassa lopetuksessa 3. ulkoa tasaisesti.
LITTLE DONNIE: Oli 2. ulkoa vain tasainen.
AARIA: Nousi loppukurvissa taustalta ulkoradoille, mutta tehtävä oli toivoton.
WILDGIANT: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä.
WILD DANIEL: Nousi loppukurvissa ulos 4. sisältä ja tuli vain tasaisesti.
HAPPY GAME: Nousi viim. takasuoralla 5. sisältä toisen jonoon ja tuli tasaisesti.
MIMOZETTE: Yritti parantaa hänniltä kolmannen kautta viim. takasuoralla, mutta ei edennyt.
WAKEFUL DIVER: Lähti kankeasti ja laukkasi pian.
LISA'S SUE: Laukkasi 1. kurvin alussa 3. sisältä.
LADY POKERFACE: Poissa.
DIFFICULT HILL: Poissa.
DEXTEROUS: Poissa.

