Lähtö 1. Väliajat: 27,0-30,0-26,5-29,5

MILINAN VERNA: Nousi 800 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle ja sai pian vetoapua. Kohosi 300 jäljellä
neljännelle ja kiri maalisuoralla varmaan voittoon.
VILOX: Ravasi 2./3. ulkona, nousi 700 jäljellä kolmannelle ja puristi maalisuoralla toiseksi.
SALAMA AINO: Nousi 4. ulkoa 2. kurvissa kolmannelle ja eteni etusuoralla johtavan rinnalle, mistä
kesti totoon.
VALTIN SIMO: Veti keulassa kolmannen puolikkaan reipasta, puutui maalisuoralla neljänneksi.
DRACO: Seuraili 3. sisältä asiallisesti rahoille.
SIPSINSIRO: Pääsi 1800 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, mistä ei jaksanut puristaa lopussa
kärkisijoille.
HIIDENKIRNU: Laukkasi 4. ulkoa 500 jäljellä jääden taustalle.
KAPENEVA: Laukkasi 4. sisältä pitkäksi 800 jäljellä.
HYMYNHÄIVÄ: Oli taustalla vaisu.
HULMUKKA: Laukkasi viim. takasuoralla pitkäksi 2. sisältä.
VOLSUN TÄHTI: Poissa.
SUVILEI: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 18,0-20,0-15,5-16,0

GOOFY GOOF: Hyökkäsi 2. ulkoa 400 jäljellä ja kiri varmaan voittoon.
LEEMARK'S BEAUTY: Menetti keulat 1. kurvissa, nousi pian toiselle ja eteni keulaan 1600 jäljellä.
Kesti maalisuoralla toiseksi.
SIGN OF SECRET: Oli johtavan rinnalta rehti kolmas.
BE BOP BETTY: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri asiallisesti.
GRAINFIELD ALEX: Lähti pakilta lujaa matkaan ja haki keulat 1. kurvissa, jatkoi 2. sisällä 1.
takasuoralla. Seuraili maalisuoralla rahoille.
LEON DAHLIA: Pääsi loppukurvissa 4. ulkoa 2. ulos, mistä ei saanut kiritilaa.
WISH UPON A BLACK: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja tuli tasaisesti.
ROWAN CAKE: Nousi loppukurvissa 5. sisältä 3. ulos, minne jäi pussiin.
MINAS CHAMDAR: Seuraili tasaisesti 3. sisältä.
MAXWELL GIRL: Laukkasi 4. sisältä viim. takasuoralla.
VIKING ANGELA: Oli taustalla vaisu ja keskeytti.
HIGHEST EXPRESS: Laukkasi pitkäksi 1. kurvissa.
KUNNAAN EINAR: Laukkasi lähtöön.
APPLEBEE'S: Laukkasi 3. ulkoa 1300 jäljellä.
HARMIMOSA TINKER: Poissa.
FAIRYTALE LUXX: Poissa.

Lähtö 3. Väliajat: 24,0-26,0-29,0-29,0

SARAN SÄRMÄ: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa, jatkoi 1400 jäljellä 2. sisällä. Nousi viim.
takasuoralla toiselle ja puristi maalisuoralla voittoon.
EKOSAN: Laukkasi lähtöön, eteni 1. takasuoran alussa johtavan rinnalle ja keulaan 1400 jäljellä.
Jäi viime metreillä toiseksi.
RIIPINEN: Nousi keskipareista 400 jäljellä selässä kolmannelle ja kiri maalisuoralla kakkosmatsiin.
VIHELLYS: Eteni keskipareista etusuoralla 3. sisälle, kohosi viim. takasuoralle 2. ulos. Nousi
loppukurvissa kolmannelle ja kiri neljänneksi.
B. MEPPI: Laukkasi lähtöön ja taustalla 900 jäljellä. Tuli harvassa porukassa vielä vahvasti
viidenneksi kaukana kärjen takana.
JOONAS KEVÄTÖN: Jäi etusuoralla sisältä keskipareista hännille, nousi toiselle 850 jäljellä ja tuli
harvassa porukassa tasaisesti rahoille.
RISTIKKO: Laukkasi taustalla 2. kurvissa.
KITTA: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
ARADONNA: Oli taustalla kovin vaisu.
TURBO: Luovutti keulat 1. takasuoralla, jäi 1400 jäljellä 3. sisälle. Alkoi jäädä jo etusuoralla.
FAIJA: Eteni kierros jäljellä harvan porukan neljänneksi, laukkasi maalisuoralla viidenneltä sijalta ja
menetti rahasijan.
VIVANTER: Laukkaili alkumatkasta toistuvasti ja tuli hylätyksi.
Lähtö 4. Väliajat: 30,5-28,0-24,0-24,5

TÄHTI KEPU: Laukkasi lähtöön, mutta pääsi 4. ulos. Käänsi 1. takasuoralla kolmannelle ja eteni
johtavan rinnalle, mistä jyräsi maalisuoralla voittoon.
TULI-KARKELO: Laukkasi lähtöön, selvisi kuitenkin 3. ulos, mistä jäi 1300 jäljellä 4. ulos. Kohosi
viim. takasuoralla selässä kolmannelle. Kiri maalisuoralla toiseksi.
BALETIN SALAMA: Laukkasi lähtöön, mutta pääsi 2. ulos. Jäi 1300 jäljellä 3. ulos, nousi
kolmannelle viim. takasuoran alussaa. Pudotti loppukurvissa 2. ulos ja seurasi voittaneen takaa
kolmanneksi.
MIAN MARI: Nousi maalisuoralla 3. sisältä jyrkästi ulkoradoille ja ehti neljänneksi.
ROSARI: Oli maalisuoralla pussissa taipuvan keulahevosen takana, nousi vajaa sata jäljellä
toiselle, mutta ei ehtinyt enää parantamaan.
V.G. VIPORI: Eteni pakilta pian keulaan, sai painetta viim. kierroksella ja puutui malaisuoralla
jäännösrahoille.
ENSILENTO: Nousi loppukurvissa 4. sisältä kolmannen jonoon ja kiri tasaisesti.
DOMINIK: Jäi johtavan rinnalle, sai vetoapua 1300 jäljellä. Ei jaksanut lopussa kärkisijoille.
PRONTUS: Laukkasi lähtöön jääden taustalle, eteni matkalla 5. ulos. Ei ohitellut kiihtyvässä
vauhdissa.
HISTULI: Laukkasi lähtösuoralla.

A.T. EKA: Laukkasi lähtöön jääden kauas taustalle ja päätyi lopulta keskeyttämään.
JOSVEIS: Laukkasi lähtösuoralla pitkäksi.
TINON TYKKI: Laukkasi 1. kurvissa pitkäksi.
JAMIR: Poissa.
UKKO-IIKONI: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 15,5-17,0-14,0-11,0

LIKE YOU: Nousi kierros jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, eteni 500 jäljellä johtavan rinnalle. Lipui
maalisuoralla varmaan voittoon ohi johtaneesta Proud Leaderista.
PROUD LEADER: Veti keulassa toisen kierroksen reippaampaa, mutta ei voinut lopussa
paremmalleen mitään.
COLD SEASTAR: Oli johtavan rinnalta rehti kolmas.
LEEMARK'S AUGUST: Ravasi 5. sisällä, mahtui maalisuoralla ulkoradoille ja kiri viime metrit
napakasti ja kamppaili viim. totosijasta.
BRISO HERMAN: Nousi maalisuoralle tultaessa taipuvan takaa 3. sisältä toiselle ja kiri asiallisesti.
EVELYN INDEX: Tuli 2. ulkoa tasaisesti rahoille.
SALADINO: Matkasi 6. sisällä, tuli viim. puolikkaalla kiertämättä asiallisesti.
SIVORI EFFE: Nousi loppukurvissa kaukaa hänniltä ulkoradoille, mutta tehtävä oli mahdoton.
TUT A P: Nousi n. kierros jäljellä 4. sisältä 3. ulos, mistä tuli reippaassa vauhdissa seuraillen
perille.
MINTO'S STARMAN: Nousi 5. ulkoa selissä kolmannelle kierros jäljellä, käänsi loppukurvissa
vetämättömästä selästä kolmannelle ja tuli tasaisesti.
SUPER DON: Oli pehmeä 2. sisältä.
VIE DE ADONIS: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, menetti vetoavun viim.
takasuoran lopussa. Puutui kovassa lähdössä hännille.
Lähtö 6. Väliajat: 24,0-28,0-28,5-27,0

LISSUN EERIKKI: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä jyräsi maalisuoralla varmaan
voittoon.
MANI KRISTA: Nousi 1. takasuoran lopussa 5. sisältä 2. ulos, pudotti sata jäljellä vapaalle
sisäradalle ja kiri toiseksi.
KARTELLI: Matkasi pääjoukon hännillä sisällä, nousi loppukurvissa ulkoradoille ja kiri
maalisuoralla lujaa ehtien kolmanneksi.
PUIKIN VETO: Nousi 3. ulkoa 800 jäljellä kolmannelle, puristi maalisuoralla rehdisti neljänneksi.
KARLOS: Laukkasi lähtöön jääden taustalle, eteni etusuoran alussa 5. ulos. Nousi viim.
takasuoran alussa selissä kolmannelle ja kiri maalisuoralla asiallisesti rahoille.
R.R. VALSSITAR: Luovutti keulat 1. takasuoralla, oli maalisuoralla pussissa väsyvän takana. Nousi
toiselle, mutta ei ehtinyt rahoille.

SAVON KUUKUISKAAJA: Eteni keulaan 1. takasuoralla, mistä taipui maalisuoralla.
SATIININ SAKU: Laukkasi lähtösuoralla, matkasi 4. ulkona, mistä tyytyi seurailemaan
maalisuoralla.
VÄLKYN TUULI: Laukkasi 5. sisältä kierros jäljellä jääden taustalle.
HUUGER: Nousi 3. sisältä loppukurvin alussa selässä kolmannelle, käänsi maalisuoralle
viidennelle, mutta laukkasi sata jäljellä voittotaistosta.
TOPMAR: Poissa.
PIIRKA: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 09,5-11,0-17,0

PRAYER'S HOPE: Hyökkäsi 400 jäljellä 3. ulkoa ja kiri viime metreillä voittoon.
SORT OF SORROW: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannelle ja kiri maalisuoralla mukaan
voittomatsiin.
TANNER BIRDLAND: Veti keulassa hurjaa tahtia, irtosi loppukurvissa jo selvään johtoasemaan.
Kangistui viim. satasella ja jäi viime metreillä tasaisessa maaliintulossa kolmanneksi.
GLOBAL RESOURCE: Matkasi 6. ulkona, nousi loppukurvissa selässä kolmannelle ja kiri
maalisuoralla hyvin ehtien neljänneksi.
FREE SOUL: Hyökkäsi loppukurvissa hänniltä ulkoradoille ja kiri hyvin rahoille.
IDA'S OWEN: Pääsi 1. kurvissa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä kesti reippaan matkavauhdin
jälkeen rahoille.
ROCKABILLY: Nousi maalisuoralla 4. sisältä rintaman takana ulommas, mutta ei päässyt tulemaan
vapaasti.
MIND MAGIC: Pääsi loppukurvissa 4. ulkoa 2. ulos, mihin jäi pussiin.
GRIMINAL JACK: Nousi loppukurvin alussa 2. ulkoa kolmannelle, puolsi pian neljännelle ja
laukkasi menettäen asemiaan.
DONALDINJO: Ei riittänyt 2. sisältä parhaille.
ELLIOT WEB: Jäi pussiin 3. sisälle.
DELLAROSE: Pakitti alussa ulkoa hännille, mistä tehtävä oli vaikea kovassa vauhdissa.
Lähtö 8. Väliajat: 26,0-26,0-22,0-23,0

SAAGA S: Eteni keulaan 1. kurvissa, veti viim. kierroksen reipasta ja vastaili maalisuoralla
varmaan voittoon.
MOKOMANI: Nousi loppukurvissa 2. sisältä toiselle ja puristi toiseksi.
JOKIVARREN KUNKKU: Nousi 6. ulkoa kolmannen jonoon kierros jäljellä, käänsi 300 jäljellä
neljännelle ja kiri totoon.
TUIKUN POJU: Nousi kierros juostuna 5. ulkoa selässä kolmannelle, jäi ilman vetoapua 850

jäljellä. Puristi pitkällä kirillä neljänneksi.
DIKTAATTORI: Laukkasi lähtöön jääden kauas hännille, nousi kierros jäljellä kolmannen jonoon.
Ehätti viidenneksi, vaikka matkavauhtikin oli vastaan.
AKI-VEI: Nousi loppukurvissa 7. sisältä kolmannen jonoon ja kiri maalisuoralla porukan keskeltä
hyvin ehtien kuudenneksi.
NORIKO: Seuraili 4. sisältä tasaisesti reippaassa lopetuksessa.
CAMRI: Jäi 2. ulkoa 3. ulos 850 jäljellä. Menetti viim. takasuoralla väsyvän takana asemiaan.
Nousi loppukurvissa ulkoradoille ja kiri vaikeista asemista asiallisesti.
FJELDSTAD GOGGEN: Matkasi porukan hännillä, mistä tehtävä kovassa lopetuksessa oli
mahdoton.
VINKAN HOVI: Oli pitkään pussissa 4. sisällä, mutta tuli viim. satasen vain seuraillen.
VIRIJORI: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta 3. ulos, nousi viim. takasuoralla väsyvän takaa
kolmannen jonoon ja tuli väljillä ajolinjoilla tasaisesti.
MARTSA: Nousi 1. takasuoran alussa 3. sisältä johtavan rinnalle, jäi 2. ulos 850 jäljellä. Taipui
viim. puolikkaalla hännille.
HELMEN VILI: Nousi kierros juostuna 4. ulkoa kolmannelle ja eteni 850 jäljellä johtavan rinnalle,
mistä puutui viim. puolikkaalla.
JOIVI: Seuraili porukan hännillä häikäisemättä.
EKOLOKI: Poissa.
VÄLKYN TUISKU: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 15,0-16,0-14,0-16,0

RANCH NEWMAN: Vaihtoi viim. takasuoran alussa 5. sisältä 3. ulos, käänsi 350 jäljellä
ulkoradoille. Kiri vinhasti ja ehätti viime metreillä rintamasta ykköseksi.
TIR DU CAUX: Vaihtoi loppukurvin alkaessa 2. sisältä 2. ulos, kiri maalisuoralla tasaisessa
maaliintulossa toiseksi.
VICTORY BONSAI: Pääsi 1900 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, lipui maalisuoran alussa
kärkeen, mutta puutui viime metreillä kolmanneksi.
CAESAR DE VELUWE: Kohosi 3. sisältä maalisuoralla 2. ulos, mutta ei päässyt tulemaan
vapaasti.
BITE THE BULLET: Veti keulassa tasaisen reipasta, jäi tasaisessa maaliintulossa viime metreillä
viidenneksi.
LE CUPOLE: Matkasi 6. sisällä, oli pitkään pussissa. Pääsi tulemaan viim. satasella porukan
keskeltä ja ehti viim. rahoille.
ALL IN: Seuraili 4. sisältä asiallisesti pääjoukossa maaliin.
EXTREME LUCA: Kohosi 5. ulkoa selissä kolmannelle 900 jäljellä. Ei yltänyt reippaassa vauhdissa
kärkisijoille.
NAUGHTY LA MARC: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, kohosi loppukurvissa
neljännelle ja kiri asiallisesti.
DIAMOND DUO: Nousi 6. ulkoa kolmannen jonoon 900 jäljellä, ei yltänyt vaikeista asemista
kärkisijoille.
GLOBAL OCEAN: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, mutta ei yltänyt kovassa porukassa
kärkisijoille.
GREEN PEPPER: Laukkasi viim. takasuoralla 2. ulkoa.

Lähtö 10. Väliajat: 10,5-14,0-12,0-11,0

TWIGS VOICI: Eteni keulaan 1. takasuoran lopussa, veti reipasta ja irtosi maalisuoralla varmaan
voittoon.
VENICE: Kiersi viim. takasuoralla 3. ulkoa 2. ulos ja kiri maalisuoralla harvan porukan toiseksi.
DEMI DE VELUWE: Kiersi etusuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä tsemppasi totoon.
RANCH KELLY: Luovutti keulat 1. takasuoralla, seuraili lopussa harvan porukan neljänneksi.
ORCHIDEA SLM: Aloitti toiselle ilman selkää, sai etusuoralla vetoapua. Seuraili lopulta todella
harvassa porukassa viim. rahoille.
MILLSTONE'S LISSOM: Jäi viim. takasuoralla 4. sisältä väsyvän takana taustalle, mistä ei ehtinyt
enää rahoille.
FASHION DUO: Tyytyi seurailemaan epätasaisessa lähdössä 4. ulkoa.
SPEED SNIPER: Jäi kovassa lähdössä 5. sisältä taustalle.
MEADOW MATCH: Ei vain riittänyt kovassa lähdössä 3. sisältä.
STEEL ANEMONE: Poissa.
ARCTIC MODEL: Poissa.
Lähtö 11. Väliajat: 13,0-15,5-19,0-14,0

MINTO'S DAISY STAR: Nousi viim. takasuoran alussa 2. sisältä johtavan rinnalle, mistä puristi
maalisuoralla voittoon.
QUICK PETROL: Veti keulassa reipasta ja kamppaili maalisuoralla toiseksi.
RIM BAY GOLIATH: Laukkasi lähtöön jääden porukasta, eteni etusuoralla 4. sisälle. Pääsi viim.
takasuoralla 2. sisälle ja puristi maalisuoralla totoon.
NELILYN NORTH WIND: Seuraili 2. ulkoa asiallisesti neljänneksi.
HONEY HELLRIDER: Matkasi 4. ulkona, kiri viim. puolikkaalla tasaisesti viim. rahoille.
CANYON BOKO: Seuraili sisällä takapareissa tasaisesti, oli viimeinen hyväksytyn juoksun tehnyt.
CARAWAY EXPRESS: Laukkasi viim. takasuoran alkaessa johtavan rinnalta.
ROWHILL'S JACK: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, pilasi laukkaan loppukurvissa.
MYRIAM KEMP: Laukkasi hännillä 1. takasuoralla pitkäksi.
I ONE: Laukkasi lähtöön.
RANCH MESSI: Poissa.
CUNNING CAPTOR: Poissa.

Lähtö 12. Väliajat: 15,5-17,5-15,0-14,0

WILLY WINGSTON: Nappasi keulasta varman voiton.
SIR ROBERT: Nousi 1. takasuoralla takaa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle 1300 jäljellä.
Pudotti maalisuoralle tultaessa 2. sisälle ja seurasi toiseksi.
SPES PATRIAE: Seuraili 2. sisältä harvan porukan kolmanneksi.
FILL FACE: Oli 2. ulkoa tasainen neljäs.
FLASH SPRUCE: Jäi pussiin hiipuvan taakse 3. sisälle.
MADMAN: Nousi loppukurviin 4. ulkoa kolmannelle ja kiri viim. rahoille.
IN ICE PRINCESS: Ravasi sisällä takapareissa, nousi loppukurvin alussa kolmannen jonoon. Kiri
asiallisesti, utta ei ehtinyt kiihtyvässä vauhdissa rahoille.
INCA DE ORO: Ravasi 4. sisällä, oli loppukurvissa vetämättömissä selissä. Nousi maalisuoran
alussa hännillä ulkoradoille, mutta ei ehtinyt enää parantaa.
FLOWER'S STAR: Jäi 3. ulkoa taustalle.
TYSON FLEA: Laukkasi 1. kurvin alussa pitkäksi.
ZOMBA: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 1300 jäljellä. Laukkasi etusuoralla ja hännillä viim.
takasuoran alussa.
E.V. JORY: Poissa.

