Lähtö 1. Väliajat: 39,5-34,5-33,0-36,0

JÄNKÄTÄR: Luovutti keulat 1. takasuoralla ja jäi pian 3. sisälle. Vaihtoi 1300 jäljellä 2. ulos. Peri laukkojen
myötä keulat loppukurvin alussa ja nappasi varman voiton.
TURBO-TYYNE: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa, jatkoi pian 2. sisällä. Oli viim. takasuoralla
seuraamisvaikeuksissa. Syttyi loppukurvissa uudelleen ja nousi johtavan rinnalle ja puristi toiseksi.
ERKIN PIKORI: Pummas lähdön jääden taustalle, eteni muiden laukkailtua hiljalleen kohti kärkeä. Eteni
loppukurvissa jo 3. sisälle ja pääsi pian 2. sisälle. Jäi maalisuoralla voittaneen taakse pussiin.
DONNA MARITSA: Seuraili 4. ulkoa tasaisesti, peri sijoja.
HAI HANEI: Laukkasi lähtösuoralla ja hännillä 900 jäljellä. Peri rutkasti taustalta sijoja hylkäysten myötä.
VIONNE: Lähti tahmeasti ja laukkasi 1. takasuoran alussa jääden taustalle, missä myös maaliin. Peri useita
sijoja muiden laukkahylkäysten myötä.
ERAUS: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle, mistä peri rahasijan muiden laukkailtua valtoimenaan.
SILLAN VALPURI: Laukkasi lähtösuoralla, 1. kurvissa ja 1. takasuoralla.
VILLIN VIKSU: Laukkasi lähtösuoralla.
KARHOTTI: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
VOKUMIINA: Matkasi 3. sisällä, kiri maalisuoralla kamppailemaan nelosrahoista, mutta laukkasi 50 jäljellä.
PARAS-ARI: Eteni 2. ulkoa keulaan 1. takasuoralla, kadotti raviaan ja laukkasi viim. takasuoralla pitkäksi.
Laukkasi maalisuoran alussa kärjen rinnalta uudelleen. Pärjäävä hevonen jos ravin saa kuntoon.
CAARNA: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa kolmannelle, laukkasi maalisuoran alussa noususta.
TURPOELLI: Eteni keulaan 1. takasuoralla jäätyään ensin johtavan rinnalle, Laukkasi 500 jäljellä
ulkoradoille. Uusi laukka kärjen rinnalta 300 jäljellä.
VETOROVI: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 20,0-20,5-18,5-15,5

NICE GUY: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja kiri maalisuoralla ykköseksi.
MEADOW GLIDE: Pääsi loppukurvin alussa 3. sisältä 2. sisälle, mahtui maalisuoralla ulos ja kiri viime
metreillä toiseksi.
E.V. LUCA: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1400 jäljellä, puutui maalisuoran taistossa kolmanneksi.
VICTOR FACE: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle, sai vetoapua. Käänsi maalisuoralle
neljännelle ja lopetti hyvin.
CASSIE BEYONCE: Luovutti keulat 1400 jäljellä, vaihtoi loppukurvin alussa 2. ulos. Kohosi kolmannelle 300
jäljellä ja kiri hivenen tasaisesti.
MOUNTAIN BLISS: Kesti johtavan rinnalta rahoille.
RAINBOW DANCE: Seuraili 3. ulkoa harvenevassa porukassa rahoille.
PHOTO ROSS: Laukkasi lähtösuoralla, haki asemat 5. ulkoa. Seuraili harvenevassa porukassa
jäännösrahoille.
CAKEBAKER SAVOY: Laukkasi lähtöön jääden taustalle, eteni matkalla keskipareihin ja tuli rehdisti rahoille.
STAR JULIA: Oli vaisu 4. sisältä.
LITTLE RAINDANCE: Käynnistyi tosi tahmeasti, eikä esittänyt jatkossa taustallakaan ihmeitä.
VALERION: Laukkasi etusuoran alussa sisällä takapareissa häiriöstä, hiljensi taustalla viim. takasuoralla.
BROTHER LOUIE: Jäi heti lähdöstä kauas taustalle, missä tosi vaisu.
LOVER OF LIFE: Laukkasi 1. kurvissa johtavan takana pitkäksi.
LILLEBROR: Laukkasi 1. kurvissa ja porukan hänniltä kierros jäljellä.
SUCH A FAIRY: Poissa.

Lähtö 3. Väliajat: 17,5-19,5-16,0-15,0

BENJAMIN EVO: Kiersi etusuoralla 5. ulkoa johtavan rinnalle, mistä lipui maalisuoralla varmaan voittoon.
REAL KNIGHT: Vaihtoi 2. sisältä 2. ulos 300 jäljellä, mahtui kirimään maalisuoralla toiseksi.
JAILHOUSE JACK: Sai keulassa toisella kierroksella painetta ja puutui maalisuoralla kolmanneksi.
SNOW SPRUCE: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua kierros jäljellä. Oli loppukurvissa jo
seuraamisvaikeuksissa. Syttyi maalisuoralla uudelleen ja jäi pussiin.
STAR PRICE: Pääsi 300 jäljellä 3. sisältä 2. sisälle, pääsi vasta hieman ennen maalia toiselle, eikä ehtinyt
parantaa.
ORSOLINA: Nousi loppukurvin alussa 4. sisältä 3. ulos, palasi maalisuoralla sisälle kun kiritilaa ei löytynyt.
Jäi maalisuorallakin pussiin.
VANILLA BEYONCE: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, mutta ei yltänyt kiihtyvässä
vauhdissa rahoille.
BOSCOLI WEB: Tyytyi seurailemaan takapareissa.
MANSION'S RASCAL: Seuraili pääjoukon hännillä tasaisesti reippaalla toisella kierroksella.
CISME BE TENDER: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, mutta oli kirissään ponneton.
CENTER GLIDER: Laukkasi lähtöön.
LIKE BULJONKI: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 16,0-20,0-16,5-10,5

J.C. LADY PRINCESS: Sai vetää keulassa hölkkää ja vastasi reippaassa lopetuksessa varmaan voittoon.
TIP CHIP: Nousi 1500 jäljellä sisältä pienessä lähdössä johtavan rinnalle, mistä kamppaili toiseksi kovassa
lopetuksessa. OK+
PIRRO BI: Ei saanut 2. sisältä kiritilaa ja oli kovassa lopetuksessa ainakin näennäisesti pussissa.
OHKOTOK GOJ: Seuraili 2. ulkoa kovassa lopetuksessa parhaansa mukaan.
RIDE ELISA: Vaihtoi viiden hevosen lähdössä 3. sisältä 3. ulos 1300 jäljellä, ei kyennyt ohituksiin ravakassa
lopetuksessa.
VILAR LAKE: Poissa.
THUNDERBIRD F: Poissa.
DIGGER DEAN: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 29,0-26,5-27,0-28,5

LIISAN TULILINTU: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, puristi viime metreillä niukkaan

voittoon ohi johtaneesta Poikolan Neidosta.
POIKOLAN NEITO: Veti keulassa reipasta, kamppaili maalisuoralla voitosta Liisan Tulilinnun kanssa, mutta
jäi viime metreillä toiseksi.
TURELIINU: Liftasi 2. sisältä totoon.
HUHUTARO: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle ja puristi maalisuoralla neljänneksi.
KIRMARALLI: Kiersi etusuoralla 4. ulkoa 3. ulos, käänsi viim. takasuoralla uudelleen kolmannelle ja puristi
harvan porukan viidenneksi.
TYTÖN HAASTE: Aloitti johtavan rinnalla, jäi viim. takasuoralla 2. ulos. Seuraili harvassa porukassa lopussa
rahoille.
YÖN AAVISTUS: Paranteli loppukurvissa kolmannen kautta takaa ja ylsi harvassa porukassa rahoille.
ALINAN VILIKUNA: Seuraili 4./3. sisälä harvassa porukassa tasaisesti.
DIONE: Laukkasi lähtösuoralla, eteni toiselle keskipareihyin, mistä ei yltänyt lopussa rahoille.
HUVIMENO: Seuraili 4. sisältä harvassa porukassa tasaisesti.
MINSKAUS: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
R.R. VALSSITAR: Tyytyi seurailemaan reippaassa vauhdissa takapareissa.
MILINAN VERNA: Laukkasi 4. ulkoa 800 jäljellä jääden taustalle.
CARPALO: Laukkasi 2. kurvissa 2. sisältä jääden taustalle ja keskeytti.
PIRTTILÄN JADE: Poissa.
LAILAN LIITO: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 17,0-16,5-16,0-13,5

FAITH IN LIFE: Runttasi johtavan rinnalta voittoon.
RENEE JOURNEY: Kamppaili keulasta toiseksi.
GRAINFIELD ALEX: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannen jonoon, käänsi loppukurvin alussa
neljännelle ja kiri hyvin kolmanneksi.
LITTLE EASY: Käänsi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle, kamppaili maalisuoralla asiallisesti
neljänneksi.
ERICA NYX: Menetti 3. sisältä loppukurvin alkaessa asemiaan väsyvän takana. Nousi maalisuoralle
ulkoradoille ja kiri asiallisesti.
VINCENT CROFT: Seuraili 2. ulkoa rahoille.
BATMAN EVO: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri tasaisesti rahoille.
BRIGHTSIDE DREAMER: Ei riittänyt 2. sisältä rahoille.
DANCING MISSILE: Nousi loppukurviin 6. ulkoa selissä kolmannelle, mutta pilasi pian laukkaan.
BALLERINA FASTBACK: Laukkasi 1. kurvissa, eteni 900 jäljellä 4. sisälle. Laukkasi loppukurvissa uudelleen.
KENNERAIL: Laukkasi 1. takasuoran alussa takana pitkäksi.
HONORARY CONSUL: Laukkasi pahoin lähtöön ja keskeytti.
HATAAR THE BRAVE: Laukkasi lähtöön.
AIN'T SHE SWEET: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 14,0-13,5-13,0

CALLELA LANCELOT: Irtosi maalisuoralla keulasta helppoon voittoon.

BABY FIELD: Liftasi 2. sisältä toiseksi.
LOW FLYER: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa neljännelle ja kiri totoon.
EVELYN SUNDANCE: Nousi loppukurvissa 4. ulkoa viidennelle kaistalle, lopetti lujaa ja ehti neljänneksi.
WITCH IT: Pääsi loppukurvin alussa 4. sisältä 3. sisälle, kamppaili maalisuoralla totosijasta hyvin vetäneen
sisäradan kautta.
HELLO FABIO: Nousi etusuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle ja eteni 800 jäljellä johtavan rinnalle.
Tsemppasi maalisuoralla viim. rahoille.
SO CLUELESS: Vaihtoi loppukurvin alussa 3. sisältä 2. ulos, mutta ei päässyt tulemaan vapaasti.
ELAINE COGER: Tehtävä 5. ulkoa reippaassa vauhdissa oli mahdoton.
MR MALCOM: Pääsi etusuoran alkaessa kolmannelta johtavan rinnalle, jatkoi 800 jäljellä 2. ulkona. Nousi
loppukurvin alussa uudelleen kolmannelle ja kiri asiallisesti.
LONE STAR CASINO: Matkasi 5. sisällä, mistä seuraili reippaassa vauhdissa maaliin.
HUAMBO: Laukkasi viim. takasuoralla hännillä jääden taustalle.
NEWMAN TUNA: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 33,0-31,5-28,5-24,5

VILLI-ANNA: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä puristi maalisuoralla ykköseksi.
JULIANNE DAHLIA: Pääsi loppukurvissa 3. sisältä 2. ulos ja kiri viime metreillä toiseksi.
SETÄ SATULI: Veti keulassa kiihtyvällä tempolla, jäi maalisuoran taistossa kolmanneksi.
ENSILENTO: Seuraili 3. ulkoa tasaisesti neljänneksi.
HILKKERMAN: Laukkasi pahoin taustalla lähtösuoralla, eteni maltillisessa vauhdissa 5. ulos. Kiri
maalisuoralla harvan porukan viidenneksi.
SHAKA: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen jonoon, mistä tuli tasaisesti seuraillen perille.
KORVEN TINNITUS: Jäi viim. takasuoralla johtavan rinnalta 2. ulos ja laukkasi pahoin loppukurvissa.
LORUTYTTÖ: Laukkasi 1. kurvin alussa johtavan rinnalta, käänsi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle.
Laukkasi maalisuoran alkaessa uudelleen.
SÄHKÖPOSTI: Laukkasi 2. sisältä loppukurvin alkaessa.
JAMIR: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 14,0-17,5-17,0-11,0

DREAMING BLUES: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa, nousi 500 jäljellä toiselle ja eteni keulaan. Irtosi
selvään voittoon.
ZELL MEMENTO: Eteni johtoon 1. takasuoran alussa, menetti paikkansa 250 jäljellä, mutta piti toiseksi.
ZOMBA: Liftasi 3. sisältä totoon hyvin vetänyttä sisärataa pitkin.
NO MONEY NO HONEY: Seuraili 4. sisäpareista hyvin vetänyttä sisäkaistaa neljänneksi.
GOOFY GOOF: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selässä kolmannelle, kiri kovassa lopetuksessa rehdisti rahoille.
MIKE FACE: Ei päässyt tulemaan vapaasti 5. sisältä.
MADMAN: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa neljännelle, mutta tehtävä oli toivoton kovassa lopetuksessa.
TRUE CLASSIC: Ei kyennyt parantamaan reippaassa lopetuksessa 4. ulkoa.

SWEET CHOCO: Jäi loppukurvin alussa 2. ulkoa väsyvän takana hännille, missä maaliin.
AMOUR BOOST: Nousi etusuoran alussa takaa kolmannelle, pääsi 500 jäljellä 2. ulos. Alkoikin jo samassa
jäädä.
OZZIE SMITH: Pääsi 1. takasuoran lopussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä taipui loppukurvin alussa.
ROVERANDOM: Laukkasi 1. kurvissa porukan keskellä sisäradalla.
Lähtö 10. Väliajat: 29,5-33,0-31,5

VIIVIN SUVITUISKU: Nousi etusuoralla 4. ulkoa kolmannelle, eteni 500 jäljellä johtavan rinnalle ja pian
keulaan. Otti varman voiton voimallisesti ajettuna.
SAVON SANNA: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, laukkasi kierros jäljellä astuttuaan
radalle pudonneen pinnasuojan päälle. Jatkoi kolmatta ja jyräsi maalisuoralla väkevästi toiseksi.
VÄLIKANKAAN VILKKO: Matkasi 3./2. ulkona, seurasi hieman tasaisen nihkeästä kolmanneksi.
MUUSAN MUKSU: Aloitti johtavan rinnalla, jatkoi 1. takasuoralla 2. ulkona. Jäi kierros jäljellä uudelleen
johtavan rinnalle. Pudotti loppukurvin alussa 2. sisälle ja seuraili neljänneksi.
TURNEE: Ei vain riittänyt 2. sisältä parhaille.
HJALLIS: Seuraili 3. sisältä harvassa porukassa vakuuttamatta.
VILIMAUS: Laukkasi lähtöön ja joutui keskeyttämään kolaroituaan vastustajan kanssa.
SABIRA: Joutui viim. takasuoran lopussa keulassa paineen alle ja sortui laukalle.
PILKKEEN TOIVO: Laukkasi 1. kurvin alussa.
EKA MARI: Laukkasi lähtösuoran lopussa kolarin takia lyhyesti. Laukkasi vajaa kierros jäljellä hännillä
uudelleen.
TURON SAVA: Poissa.
AIKA-OTUS: Poissa.

