Lähtö 1. Väliajat: 12,0-18,5-18,0-16,0

E.V. LUCA: Jäi etusuoran alussa 3. ulkoa 4. ulos, käänsi kolmannelle 900 jäljellä ja eteni keulaan viim.
takasuoran lopussa. Irtosi selvään voittoon.
CASSIE BEYONCE: Prässäsi keulaan 1. takasuoran alussa, menetti paikkansa loppukurvin alkaessa.
Kamppaili maalisuoralla toiseksi kaukana voittaneen takana.
BABLO BEYONCE: Pääsi kolmannelta harvasta porukasta 1. takasuoralla toiselle ilman selkää. Sai selän
eteensä etusuoran alkaessa. Kamppaili maalisuoralla epätasaisen lähdön kolmanneksi.
STORMY RAIN: Puolusti johtopaikkaa reippaassa avauksessa, mutta menetti sen 1. takasuoran alussa.
Nousi 1200 jäljellä johtavan rinnalle. Kamppaili maalisuoralla harvenneessa jonossa viim. totosijasta.
REDHOT PIETRO: Paransi hänniltä viim. takasuoralla kolmannen kautta ja eteni loppukurvin alussa harvan
porukan viidenneksi. Piti asemansa perille kaukana voittaneen takana.
DEADLY FIGHTER: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle, kohosi loppukurvissa taustalta kolmannelle ja
kiri tosi harvassa porukassa viim. rahoille.
FANFASOS: Seuraili tosi harvassa porukassa 4. sisältä vain tasaisesti.
ELMO LUXX: Oli varsin vaisu 3. ulkoa.
SUPER SNOOPER: Laukkasi takapareista pahoin viim. takasuoralla.
STEELY STAR: Oli taustalla tosi vaisu.
DILLON JR: Matkasi 3./2. sisällä, antoi viim. takasuoralla pahoin periksi ja keskeytti.
Lähtö 2. Väliajat: 33,0-34,0-29,5-28,0

VERNANTO: Eteni 1. takasuoralla johtavan rinnalta keulaan, vastaili kiihtyvässä vauhdissa varmaan
voittoon.
MÄEN VILLITÄR: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalla ja kamppaili toiseksi.
MYRSKYN TUULI: Nousi takaa selässä kolmannelle 1300 jäljellä, käänsi viim. takasuoralla neljännelle ja kiri
rehdisti totoon.
TERIKKA: Seuraili 2. sisältä neljänneksi.
KAPENEVA: Nousi 5. ulkoa kierros jäljellä kolmannen jonoon, puristi maalisuoralla rahoille.
TOKUMENTTI: Oli loppukurvissa 3 .sisällä pussissa hiipuvan takana, nousi maalisuoralle toiselle, mutta kiri
vain tasaisesti.
ROMPUN BLONDI: Nousi loppukurvissa 4. ulkoa kolmannelle ja neljännelle, kiri tasaisesti rahoille.
LIEKIN MUISTO: Matkasi sisällä takapareissa, missä oli jäykän näköisellä ravilla vain tasainen.
VINCENT LAX: Jäi loppukurvin alkaessa johtavan rinnalta 2. ulos jat taipui lopulta takapareihin.
DON MERLIN: Laukkasi hännillä 1. kurvin alussa jääden taustalle, missä kulki lopun mukavasti.
KUKKAROSUON IITA: Nousi takaa kolmannelle n. 1300 jäljellä, laukkasi pahoin viim. takasuoralla pudoten
taustalle.
KIIEKSEN TULI: Laukkasi keulasta pitkäksi 1. takasuoralla.
KOPSUN VÄLKKY: Laukkasi 3. ulkoa n. 900 jäljellä.
VENTTA: Poissa.
SÄVELING: Poissa.

Lähtö 3. Väliajat: 13,5-16,0-20,0-17,0

LAS GLIDER: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa ja otti vaatimattomassa lähdössä helpon voiton.
AFRODITE LLOYD: Tsemppasi johtavan rinnalta toiseksi.
CLUB NORD CHIP: Pääsi etusuoralla 5. ulkoa 3. ulos, nousi kolmannelle loppukurvin alussa ja kiri totoon.
BETTY HEYDEN: Nousi maalisuoralla 3. sisältä 2. ulos ja kamppaili viim. totosijasta.
SIRIUS LEIS: Nousi loppukurvissa 5. sisältä ulkoradoille ja kiri asiallisesti rahoille.
AFFARE LA SOL: Ei päässyt kirimään vapaasti 4. sisältä.
TRUE COLOUR: Nousi loppukurvin alussa 6. sisältä kolmannen jonoon ja kamppaili maalisuoralla
rahasijasta.
MERTHA VON BENTZ: Nousi viim. takasuoran lopussa 4. ulkoa selässä kolmannelle, mutta ei yltänyt
rahoille.
BLINK AGAIN: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa, ravasi kaarteet huonosta ja hiipui maalisuoralla
takapareihin.
MIMOZETTE: Oli vaisu 2. ulkoa.
RUDY ONE: Laukkasi etusuoralla 2. ulkoa pudoten hännille, missä maaliin.
WILD DANIEL: Pudotti etusuoralla 4. ulkoa 7. sisälle, seuraillen hännillä maaliin.
Lähtö 4. Väliajat: 13,0-15,0-16,0-17,0

WISH UPON A TARA: Mahtui loppukurvissa 4. sisältä ulkoradoille ja kiri varmaan voittoon.
LEEMARK'S BEAUTY: Nousi maalisuoralla 3. sisältä kiriin ja puristi linjalla toiseksi.
ZARPA V: Kiri maalisuoralla 2. sisältä kamppailemaan lähinnä kakkosesta.
ROSI'S BIANCA: Veti keulassa reipasta ja puutui maalisuoralla neljänneksi.
KUNNAAN EINAR: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi loppukurvin alussa neljännelle ja
kiri asiallisesti rahoille.
MAGIC KID PRIME: Tuli 5. sisältä kiertämättä ja sai harvasta porukasta rahaa.
SMOOTH WAYNE: Ei jaksanut puristaa johtavan rinnalta lopussa rahoille.
YESMAN JAVA: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa kolmannelle, mutta ei edennyt.
SUMMER AMOUR: Nousi 500 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle, hyytyi maalisuoralla hännille.
LUCKY LUKE SISU: Pakitti alussa ulkoa hännille ja tuli taustalla maaliin.
CHIANTI CENTER: Nousi 4. ulkoa kierros jäljellä ulkoradoille, taipui loppukurvin alussa ja laukkasi jääden
taustalle.
LA NETTE: Poissa.

Lähtö 5. Väliajat: 14,0-13,5-14,5

MONDEGREEN: Nousi vajaa kierros jäljellä 2. ulkoa kolmannelle, palasi loppukurvin alussa 2. ulos. Käänsi
maalisuoran alussa jälleen kiriin ja nappasi varman voiton.
FRODE SAKNUSSEN: Kamppaili johtavan rinnalta toiseksi.
GLAMOROUS: Veti keulassa reipasta ja kamppaili totoon.
LÖTEN'S NOBODY: Seuraili 2. sisältä neljänneksi.
LITTLE SMACKDOWN: Seuraili harvassa porukassa 3. ulkoa rahoille.
LUCKY TOY BOY: Seuraili 3. sisältä harvassa porukassa jäännösrahoille.
ENZO COBRA: Seuraili takapareissa epätasaisessa lähdössä.
JULIA WINDHILL: Matkasi ylisarjassa 5. sisällä, mistä seuraili reippaassa vauhdissa parhaansa mukaan.
LADY MILANA: Seuraili ylisarjassa takapareissa.
GATHANIA: Nousi 4. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, laukkasi pahoin 750 jäljellä.
ROVERANDOM: Laukkasi 1. kurvin alussa johtavan rinnalta pitkäksi.
TWIN'S DUCATI: Poissa.

