Lähtö 1. Väliajat: 44,0-42,0-32,0-30,5

HUMIRO: Veti keulassa toisen kierroksen reipasta ja otti varman voiton.
MAJATALON JÄTKÄ: Kamppaili johtavan rinnalta toiseksi.
JOIPI: Seuraili 3. ulkoa harvenneen porukan kolmanneksi.
TVITTERI: Jäi roikkumaan takapareihin kolmatta ja pakitti 6. ulos. Nousi kolmannelle uudelleen 1300 jäljellä
ja eteni 3. kurvissa 4. ulos. Seuraili harvenneessa porukassa tasaisesti.
TUUTORI: Laukkasi 1. kurvissa, nousi takaa kolmannelle etusuoralla. Laukkasi uudelleen 900 jäljellä. Otti
taustalta tosi harvassa porukassa hyvin vauhtia ja kiri kaukana kärjen takana viidenneksi.
TUPLA-VALTRAUS: Laukkasi 5. ulkoa 900 jäljellä jääden taustalle.
LENTO-PEKKA: Laukkasi 2. ulkoa 250 jäljellä ja uudelleen maalisuoralla jääden taustalle.
SIIRI VEI: Oli varsin vaisu 3. sisältä.
VELI VALENTINO: Laukkasi 1. kurvissa, kiersti taustalla kolmatta, mutta oli heikolla ravilla ja laukkasi 2.
kurvissa uudelleen.
POVER: Laukkasi 4. ulkoa kierros jäljellä ja myöhemmin taustalla.
VIKURITAR: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle, missä laukkasi myöhemmin uudelleen.
KARMELITA: Laukkasi kierros jäljellä 2. sisältä.
Lähtö 2. Väliajat: 20,0-21,0-21,0-19,0

MR CHANCE: Nousi sisäpareista 3. ulos 1200 jäljellä, pääsi viim. takasuoran lopussa 2. ulos. Nousi
loppukurvissa kolmannelle ja kiri niukkaan voittoon.
FLYING CHIP: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä kamppaili tasaisessa maaliintulossa
toiseksi.
BLOW IN THE SKY: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle ja kiri mukaan tasaiseen rintamaan.
SWEET PETE: Hyytyi maalisuoralla keulasta neljänneksi.
EL CORVETTE: Jäi 1300 jäljellä 2. ulkoa ilman selkää, kesti lopussa harvenneen porukan viidenneksi.
AMAZING NEMO: Seuraili harvasta porukasta 4. sisältä rahoille.
BUCK FEVER: Oli tasainen 4. ulkoa harvenevassa porukassa.
GEORGE IGOR: Pudotti 1300 jäljellä johtavan rinnalta 2. sisälle, mistä taipui loppukurvissa.
PINK STAR: Oli vaisu 5. sisältä.
METAFORA: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
RED HOT FIRE: Jäi 2. sisältä 3. sisälle 1300 jäljellä, taipui viim. puolikkaalla taustalle. <
BADDING BELLS: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen.
RIGHT BOOST: Laukkasi 1. kurvin alussa.
MINAS DAHLAINE: Laukkaili taustalla toistuvasti ja tuli hylätyksi.
GO GO PEZZO: Laukkasi lähtösuoralla.
BOSS AMIRAAL: Laukkasi 1. kurvin alussa.

Lähtö 3. Väliajat: 31,0-33,0-30,5-31,0

VIEKOVA: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja kiri maalisuoralla varmaan voittoon.
LINTIKKA: Laukkasi kolmannelta kärjen rinnalta 1. kurvin alussa, pakitti hännille 7. ulos. Pääsi kierros jäljellä
4. ulos ja pudotti loppukurviin 3. sisälle. Hakutui maalisuoran alussa ulkoradoille ja ehti vielä toiseksi.
P.S. VILTURI: Vaihtoi viim. takasuoran lopussa johtavan takaa 2. ulos, ei päässyt kirimään maalisuoralla
vapaasti rintaman takaa.
EKA-INKA: Jäi maalisuoralla tasaisessa maaliintulossa keulasta neljänneksi.
VILLIÄIJÄ: Tsemppasi johtavan rinnalta rahoille.
HUVIMENO: Pääsi viim. takasuoran lopussa 4. sisältä 2. sisälle, jäi rintaman taakse voimia tallella pussiin.
HUVIMENO: Pääsi viim. takasuoran lopussa 4. sisältä 2. sisälle, jäi rintaman taakse voimia tallella pussiin.
HENNYLÄN TÄHTI: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle, tuli vain tasaisesti yltämättä
rahoille.
APANTERI: Nousi kierros juostuna 5. ulkoa kolmannelle, mutta ei jaksanut pitkällä kirillä rahoille.
POIKA-RAMIINI: Laukkasi etusuoran alussa 4. ulkoa pahoin ja keskeytti.
TINAKENKÄTYTTÖ: Vaihtoi viim. takasuoralla 3. sisältä 3. ulos, nousi maalisuoralle neljännelle, mutta pilasi
samassa laukkaan.
RUHVANAN URHO: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 12,5-13,0-15,0

DEBRA BOKO: Veti keulassa reipasta ja otti lopulta pienessä lähdössä selvän voiton.
IDA'S OLIVER: Seuraili 2. sisältä kaukana voittaneen takana toiseksi.
TWIST SHADOW: Kiri maalisuoralla 3. sisältä kamppailemaan kakkosesta pienessä lähdössä:
E.V. JORY: Matkasi pienessä lähdössä 4./5. sisällä, nousi loppukurvissa toiselle ja kiri ylisarjassa
neljänneksi.
FREDDIE ALE: Eteni pienessä lähdössä etusuoralla 4. sisälle, nousi viim. takasuoralla toiselle muttei
edennyt.
ROSIE'S WARRIOR: Laukkasi lähtöön jääden pienessä lähdössä kauas taustalle.
SALADINO: Nousi viim. takasuoralla pienessä lähdössä 6. sisältä toiselle, mutta laukkasi 400 jäljellä.
BABY FIELD: Poissa.
CHRISTOPHER STAR: Poissa.

Lähtö 5. Väliajat: 16,5-17,0-15,5-19,5

READY PRESS: Nousi 1. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja eteni keulaan, mistä kamppaili toiseksi.
KUNNAAN EINAR: Kiersi 2. kurvissa 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä tsemppasi totoon.
HONORARY CONSUL: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa kolmannelle, kamppaili pitkällä kirillä totoijoista
tasaisessa maaliintulossa.
HIGHEST EXPRESS: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri asiallisesti rahoille.
ABSOLUT ARCTICA: Matkasi 6. ulkona ja 5. sisällä, hakeutui maalisuoralla ulkoradoille rintaman takana,
mutta ei päässyt tulemaan vapaasti.
CIGARET: Vaihtoi viim. takasuoralla 4. sisältä 2. ulos, jäi maalisuoralla pussiin.
LEEMARK'S BEAUTY: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa, tuli maalisuoralla ajettuna rintaman takana
maaliin.
ALIANA VON BENTZ: Ei päässyt kirimään maalisuoralla vapaasti 3. sisältä rintaman takaa.
HARMIMOSA TINKER: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 2. kurvissa. Alkoi jäädä 900 jäljellä.
ICEMAN: Laukkasi lähtösuoran lopussa keulasta.
BOULDER DYNAMITE: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 16,5-19,0-16,0-13,0

HARMIMATIC TINKER: Pääsi viim. takasuoran lopussa 3. ulkoa 2. ulos, käänsi selässä kolmannelle 400
jäljellä. Kiri maalisuoralla rintamasta varmaan voittoon.
TAG THE GEL: Nousi viim. takasuoran lopussa 2. ulkoa ja eteni maalisuoralle tultaessa johtavan rinnalle.
Kamppaili tasaisessa maaliintulossa toiseksi.
HOGWARTS EXPRESS: Eteni keulaan 1. kurvissa, kamppaili tasaisessa maaliintulossa totoon.
CAPITANO WEB: Luovutti keulat 1. kurvissa, seuraili maalisuoralla neljänneksi.
GREAT CHIEF: Kohosi maalisuoralla 3. sisältä toiselle ja tuli tasaisesti.
CHAREXCEL: Ei jaksanut puristaa johtavan rinnalta rahoille.
TOP OF THE HILL: Nousi porukan hänniltä 4. sisältä loppukurvissa ulkoradoille ja kiri asiallisesti ehtimättä
enää rahoille.
BAD BOY PRESS: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle, puutui maalisuoralla takapareihin.
CASANOVA HARMI: Juuttui kolmannelle ja alkoi jäädä kierros jäljellä.
SUMMER POWER: Jäi 5. ulkoa taustalle.
DELLAROSE: Poissa.
ALECTO CALCIFER: Poissa.

Lähtö 7. Väliajat: 26,5-28,5-29,5-28,5

FORTUNATAR: Eteni 1. takasuoralla johtavan rinnalta keulaan, mistä vastaili varmaan voittoon.
RISTIKKO: Nousi runsas kierros jäljellä 3. ulkoa kolmannelle ja puristi maalisuoralla rehdisti toiseksi.
JULIANNE DAHLIA: Kiersi 1. takasuoran lopussa johtavan rinnalle, mistä kamppaili totoon.
PUULAN TUULI: Pujotteli maalisuoralla 3. sisältä tototaistoon.
PRAMIA: Seuraili 4. sisältä harvassa porukassa asiallisesti.
ÄRSYKE: Seuraili maalisuoralla 2. ulkoa vain tasaisesti.
TINOS: Nousi loppukurvissa takaa ulkoradoille ja tuli tasaisesti.
MINSKAUS: Laukkasi lähtösuoralla pahoin, nousi etusuoralla 5. ulkoa kolmannelle. Ei kuitenkaan jaksanut
puristaa pitkällä kirillä rahoille.
R.R. VALSSITAR: Oli taustalla vaisu.
SUKLAARILLA: Luovutti keulat 1. takasuoralla, pilasi laukkaan viim. takasuoralla.
PEHVERI: Laukkasi lähtöön.
KORVEN TINNITUS: Pääsi loppukurvissa 4. ulkoa 2. ulos, käänsi maalisuoralle ulkoradoille, mutta laukkasi
pian.
Lähtö 8. Väliajat: 17,0-18,5-23,0-18,0

HOLLYWOOD HILLS: Piti keulasta hallittuun voittoon.
ROOSASINE: Pudotti loppukurvin alussa 2. ulkoa 2. sisälle ja kiri maalisuoralla toiseksi.
SUCH A FAIRY: Pakitti alussa kolmannelta hännille 6. ulos, pudotti etusuoran alussa 4. sisälle. Vaihtoi 900
jäljellä 4. ulos. Kohosi loppukurvissa ulkoradoille ja kiri totoon.
LILY LABOUR: Jäi loppukurvin alussa 2. sisältä 3. sisälle, seuraili ajettuna tasaisesti.
E.V. JACE: Seuraili keskipareista tasaisesti.
BILLY WANTON: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, tuli ajettuna tasaisesti viim. rahoille.
MOLTO BRAVA: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, mutta ei ohitellut.
MAY LILY: Ei jaksanut johtavan rinnalta kärkisijoille.
EXACT LEGACY: Jäi lähtölaukassa hännille, mistä ei petrannut.
DIESEL ROSS: Laukkasi lähtöön.
GLORIOUS STAR: Nousi 5. ulkoa kolmannen jonoon 900 jäljellä, joutui samassa neljännelle. Laukkasi
loppukurvissa kärjen rinnalta.
BUSHMILL'S PEZZO: Poissa.

Lähtö 9. Väliajat: 21,0-19,5-22,0-16,0

FLOWER'S VICTORY: Nousi takaa selässä kolmannelle kierros jäljellä, käänsi viim. takasuoralla neljännelle
ja eteni loppukurvissa keulaan. Irtosi maalisuoralla selvään voittoon.
MISSY CHIP: Jäi loppukurvin alussa 2. sisältä 3. sisälle, kiri maalisuoralla kaukana voittaneen takana
toiseksi.
JUST FOR ME: Sai tilaa 3. sisältä maalisuoralla tilaa saatuaan totoon.
MOUNTAIN BLISS: Menetti keulat loppukurvissa ja seuraili maalisuralla tasaisesti.
ARCTIC MOTION: Matkasi 4. sisällä, pääsi tulemaan harvenevassa porukassa viidenneksi.
CARAWAY EXPRESS: Pääsi 5. ulkoa 3. ulos kierros jäljellä, tuli pääjoukossa tasaisesti perille.
WAKEFUL DIVER: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa neljänneksi, mutta ei edennyt.
ANTONIO NARVA: Ravasi pääosin johtavan rinnalla, mistä ei jaksanut lopussa rahoille.
CLAYCAPE BOOST: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä, ei yltänyt kiihtyvässä vauhdissa
rahoille.
ARCH ANGEL: Nousi taustalta selissä kolmannelle vajaa kierros jäljellä. Käänsi loppukurvissa neljännelle,
mutta ei edennyt kiihtyvässä vauhdissa.
NOISY MICK: Pakitti 2. kurvin alussa kolmannelta porukan hännille, mistä tehtävä oli mahdoton.
GOLDSHOE DORIS: Laukkasi 1. kurvin alussa ahtaassa paikassa.
VANIERE: Laukkasi 1. kurvissa ja maalisuoralla porukan hännillä.
OOGIE BOOGIE: Pääsi 1400 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, laukkasi uudelleen viim. takasuoralla.
CHARCHIP: Poissa.
NEW LIFE WHEELS: Poissa.
Lähtö 10. Väliajat: 37,0-33,0-30,0-31,5

PILKKEEN TOIVO: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, menetti paikkansa 400 jäljellä. Käänsi heti toiselle ja
punnersi viime metreillä niukkaan voittoon.
JUGULI: Nousi etusuoralla 3. sisältä 2. ulos. Pääsi viim. takasuoran alussa johtavan rinnalle. Haki keulat 400
jäljellä, jäi maalisuoran tiukassa taistossa toiseksi.
VIRIN VIHTORI: Pääsi viim. takasuoralla 4. ulkoa 2. ulos ja seuraili maalisuoralla totoon.
KAPENEVA: Seuraili 2./3. ulkoa harvassa porukassa tasaisesti.
VÄLKYN VÄISKI: Laukkasi pahoin lähtösuoralla jääden taustalle, peri paljon sijoja muiden laukkojen myötä
epätasaisessa lähdössä.
JOJOTAR: Nousi 3. kurvissa 3. ulkoa kolmannelle, mutta laukkasi pahoin etusuoran alussa.
OIVA PUNK: Oli vaisu 4./3. sisältä, peri sijoja kun puolet hevosista hylättiin.
MELEKO ELEVIS: Laukkasi pahoin lähtösuoralla jääden taustalle.
CHARMI: Laukkasi lähtösuoralla pahoin ja myöhemmin taustalla.
TROODON: Laukkasi 2. sisältä viim. takasuoralla, jatkoi kolmatta, laukkasi maalisuoran alkaessa uudelleen.
MIRKAN MOSSE: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla. Oli tosi heikolla ravilla.
SALAMAN VARJO: Laukkasi lähtösuoralla.
DON MERLIN: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.

JOLLEX: Nousi 1. takasuoran lopussa 4. sisältä johtavan rinnalle, laukkasi 3. kurvissa ja viim. takasuoralla.
BOFORI: Laukkasi takapareissa viim. takasuoralla.
TURBO-VÄINÖ: Poissa.

