Lähtö 1. Väliajat: 40,0-39,0-35,5-34,5

JOIPI: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle loppukurvin alussa ja tuli pienessä lähdössä asiallisesti totoon.
PIMPULAN PARONI: Laukkasi taustalla etusuoran alussa, kiri viim. puolikkaalla asiallisesti harvasta
porukasta neljänneksi pienessä lähdössä.
PÖLYLIINA: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla 1. takasuoran alussa, kiri tosi harvassa porukassa lopussa
viim. rahoille.
ROSARIINA: Ei vain riittänyt pienessä lähdössä parhaille.
ONON NOPSATOPI: Oli taustalla huonolla ravilla oikein vaisu.
TERTTUNEN: Laukkasi keulasta 1. takasuoran lopussa. Jatkoi 3. ja 2. sisällä, antoi loppukurvissa pahoin
periksi. Hylättiin lopulta pitkästä laukasta, ravin kanssa oli ongelmia jo ennen lähtöä.
LOIKKAR: Laukkasi 150 jäljellä johtavan rinnalta kärkisijan.
MATTILAN LIINU: Poissa.
TUUTORI: Poissa.
VISSIO: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 14,0-16,5-20,0-18,5

BILLY WANTON: Hyökkäsi 2. ulkoa loppukurvin alussa, irtosi maalisuoralla voittokamppailuun Bablo
Beyoncen kanssa, mistä tuli varmasti ohi.
BABLO BEYONCE: Nousi neljänneltä sijalta harvasta porukan toiselle ilman selkää 1300 jäljellä. Jatkoi viim.
takasuoran alussa 2. ulkona. Pääsi loppukurvin alussa johtavan rinnalle ja eteni keulaan 300 jäljellä. Irtosi
voittomatsiin Billy Wantomin kanssa, joka tuli väkisin ohi.
EL CORVETTE: Matkasi sisällä harvan porukan hännillä, nousi kolmannelle loppukurvissa ja kiri totoon
kärkiparista jääneenä.
LILLEBROR: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 1. takasuoralla ja 2. sisälle 1500 jäljellä. Nousi toiselle 700
jäljellä ja kamppaili harvassa porukassa neljänneksi.
LISA'S SUE: Seuraili harvassa porukassa 2./3. sisältä tasaisesti.
BOXING ELLI: Oli taustalla vaisu.
PINK STAR: Taipui keulasta loppukurvin alussa.
MISS SUMMER STAR: Laukkasi 1. kurvissa pitkäksi.
WILLOW BAY BIANCA: Laukkasi 3. ulkoa loppukurvin alussa ja uudelleen taustalla maalisuoralla.
ALAIN BOOST: Laukkasi lähtöön.
FILLY WANTON: Poissa.
BOTHNIAN BAY: Poissa.
Lähtö 3. Väliajat: 34,5-33,5-29,5-32,5

SUTKITAR: Eteni keulaan 1. kurvissa, vastaili lopussa rintamasta voittoon.
ARON RIPSA: Jäi 1. takasuoran lopussa 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä oli rehti toinen.
VEERAN VENDLA: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä 2. ulos, mahtui maalisuoralla ulkoradoille ja kiri
tasaiseen rintamaan.
MALLI-MAISA: Jäi pussiin johtavan taakse.
MELEKO ELEVIS: Ravasi 3./2. ulkona, käänsi loppukurviin kolmannelle ja tuli tasaisesti.
M.A. PISTE: Nousi maalisuoralla 3. sisältä 2. ulos, mihin jäi pussiin.
PISKON POUTA: Nousi 6. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, sai selkiä eteensä viim. takasuoran alussa.
Pudotti loppukurviin keskipareihin toiselle, mistä sai tilaa vasta hieman ennen maalia.
VIKSU VILIVEI: Laukkasi johtavan rinnalta 1. takasuoran lopussa jääden 5. ulos, nousi loppukurviin
kolmannelle selissä ja puristi jäännösrahoille.
VIRREE: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
VILLIHIISI: Laukkasi 4. ulkoa 900 jäljellä jääden taustalle.
CIESMA: Laukkasi 1. kuvin lopussa takapareissa jääden taustalle.
SISU-SYKE: Laukkasi 1. kurvissa lyhyesti keskiporukoissa. Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa selässä
kolmannelle, laukkasi uudelleen maalisuoralle tultaessa. Laukkasi maalisuoralla kolmannen kerran.
CAARNA: Laukkasi 2. kurvin alussa takapareissa.
ONNEN HELKA: Laukkasi lähtösuoralla porukan keskellä pitkäksi.
TYTÖN MUISTO: Laukkasi 1. takasuoran alussa takapareissa pitkäksi.
YRJÄNÄN MOHIKAANI: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 29,0-27,0-28,0-29,5

POIKOLAN NEITO: Nousi 300 jäljellä 2. sisältä 2. ulos, käänsi maalisuoralla vapaalle sisäradalle ja kiri
rintamasta niukkaan voittoon.
IIDAN TÄHTI: Nousi kierros jäljellä 3. sisältä 2. ulos, hyökkäsi loppukurvissa ja kiri tasaisesta rintamasta
toiseksi.
SATIININ SAKU: Nousi 4. ulkoa ulkoradoille loppukurvissa ja kiri mukaan tasaiseen rintamaan.
MANIN MUISTO: Jäi viime metreillä johtavan rinnalta ulos totosta.
RILLAKKA: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa selässä kolmannelle, ei päässyt tulemaan maalisuoralla vapaasti.
SIRKAN SAMU: Matkasi 4. sisällä, jäi pussiin rintaman taakse.
HEKOHEKO: Matkasi 4./3. sisällä, oli maalisuoralla laukkaavan takana pussissa ja menetti otteensa
pääryhmään sen hidastettua.
RIIKKERI R: Laukkasi pahoin lähtösuoran lopussa jääden taustalle.
VIENAN MYRSKY: Laukkasi 1. takasuoralla johtavan takaa ja uudelleen keskipareista 1300 jäljellä. Kolmas
laukka etusuoralla.
VILLIKAMU: Eteni keulaan 1. kurvin alussa, menetti paikkansa maalisuoralle tultaessa ja laukkasi.
Lähtö 5. Väliajat: 14,0-17,0-13,0-15,5

CELEBRATION HOPE: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, menetti paikkansa viim. takasuoran lopussa
vauhdilla kirineelle Boss Gutsetille, nousi maalisuoralle toisella ja kiri varmaan voittoon.
SANDELSSON: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 800 jäljellä, eteni loppukurviin toiselle ilman selkää ja
puristi toiseksi.
BOSS GUTSET: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä, eteni vauhdikkaalla pätkällä keulaan 500 jäljellä.
Taipui maalisuoralla kolmanneksi.
ICEMAN: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa, seuraili lopussa harvan porukan neljänneksi.
STANLEY GOOD SPEED: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri harvan
porukan viidenneksi.
UNBELIEVABLE STORY: Nousi viim. takasuoralla hänniltä kolmannen jonoon, kohosi loppukurvissa
neljännelle ja kiri viim. rahoille.
HALF MOON ZIP: Nousi viim. takasuoran alussa 4. sisältä 3. ulos, oli kuitenkin vetämättömässä selässä.
Nousi 300 jäljellä ulkoradoille takapareista, kiri maalisuoran lujaa, mutta ei ehtinyt enää rahoille.
HEART STAR BOY: Matkasi 5. sisällä, sai tilaa vetämättömistä selistä 100 jäljellä ja kiri viime metrit
mukavasti.
VICKYSCLASSICPHOTO: Oli loppukurvissa 3. sisällä pussissa taipuvan takana, nousi maalisuoralle
tultaessa ulos ja tuli tasaisesti.
DANCING MISSILE: Ei jaksanut johtavan rinnalta rahoille.
JULLE BOY: Oli varsin vaisu 2. ulkoa.
DELILAH: Laukkasi ennen lähtölinjaa jääden taustalle.
Lähtö 6. Väliajat: 11,0-13,5-14,0-18,0

MR MALLORCA: Nousi 400 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle, käänsi maalisuoralle ulkoradoille ja kiri
omaa vauhtiaan ykköseksi.
RIM BAY GOLIATH: Nousi viim. takasuoran alussa 2. ulkoa kolmannelle, puristi maalisuoralla toiseksi.
LAST FINN: Oli rehti kolmas johtavan rinnalta.
BAD BOY PRESS: Jäi 5. sisältä kierros jäljellä väsyvän takana taustalle, mistä nousi ulkoradoille
loppukurviin ja kiri vinhasti vielä tasaiseen kärkirintamaan.
PINE ROSS: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selissä kolmannelle, kiri maalisuoralla leveästä rintamasta
tototaistoon.
GRACIE LABOUR: Pääsi viim. takasuoralla 3. ulkoa 2. ulos, ei päässyt tulemaan maalisuoralla vapaasti ja
oli ainakin näennäisesti pussissa.
GHOST WHISPER: Nousi viim. takasuoralla 3. sisältä taipuvan takaa toisen jonoon, ei päässyt tulemaan
maalisuoralla vapaasti rintaman takaa.
SVADILFARI: Veti keulassa reipasta ja puutui maalisuoralla ulos rahoiltakin.
GOOD JEWEL: Matkasi kaukana takapareissa, eteni viim. puolikkaalla kiertämättä ja tuli rintaman takana
pussissa maaliin.
JAILHOUSE RIOT: Taipui jo viim. takasuoralla 2. sisältä.
BWT MIRAGE: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen.
RIDGEHEAD GUNDE: Alkoi jäädä 4. sisältä jo kierros jäljellä.

Lähtö 7. Väliajat: 15,0-16,0-14,0-13,5

IDA'S OWEN: Irtosi keulasta maalisuoralla maisemiin.
MIKE FACE: Liftasi 2. sisältä toiseksi.
DIESEL STAR: Pudotti 3. ulkoa loppukurviin sisälle ja eteni harvasta porukasta totoon.
MINTO'S STARMAN: Nousi loppukurvin alkaessa 3. sisältä 3. ulos, käänsi ulkoradoille ja kiri neljänneksi.
BERTO VAIKKO: Seuraili 2. ulkoa rahoille.
BRISO HERMAN: Kesti johtavan rinnalta viim. rahoille.
SALADINO: Matkasi 5. ulkona, mistä tehtävä oli kovassa vauhdissa hankala.
LES AMIGOS: Tyytyi seurailemaan 4. ulkoa reippaassa vauhdissa.
ELIT ENRICO: Jäi 5. sisältä taustalle.
TARVER BLUE CHIP: Roikkui alkumatkasta takapareissa ulkoradoilla ja puutui lopulta kauas taustalle.
ENZO COBRA: Laukkasi etusuoralla pitkäksi 4. sisältä.
BABY FIELD: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 29,0-28,5-29,0-29,0

TUTUN TILTU: Irtosi keulasta selvään voittoon.
TINAKENKÄTYTTÖ: Eteni 1400 jäljellä johtavan rinnalle, mistä puristi toiseksi kaukana voittaneen takana.
VAARAO: Matkasi harvassa porukassa 4. ulkona, käänsi ulkoradoille maalisuoralle ja kiri totoon.
DRACO: Pudotti johtavan rinnalta 2. sisälle 1400 jäljellä, mistä seuraili neljänneksi.
VIIVIN SUVITUISKU: Nousi 2. ulkoa kolmannelle loppukurvin alkaessa ja tuli tasaisesti.
REMPSAKE: Vaihtoi sisäpareista 3. ulos etusuoran alussa, laukkasi viim. takasuoralla menettäen otteen
kärkiporukkaan.
VILLITYKKI: Seuraili 3. sisältä tasaisesti epätasaisessa lähdössä.
RIVALTTI: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
SEPÄN RENKI: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
VILIMAUS: Laukkaili ja peitsaili lähtösuoralla hylkäykseen.
LAILAN LIITO: Painoi 4. sisällä naruille ja käänsi 1. takasuoralla sisäkentälle.
ALINAN VILIKUNA: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 13,5-18,0-17,0-16,0

TURMALIN: Vastaili keulasta varmaan voittoon.
ROXANNE JOURNEY: Nousi 3. sisältä maalisuoralla kiriin ja puristi toiseksi.
WILY'S HERO: Nousi maalisuoralle johtavan takaa toiselle ja kamppaili kakkosesta.
JORGE SAKNUSSEN: Oli loppukurvissa hetken väsyvän takana 3. ulkona, nousi kiriin ja ylsi neljänneksi.
HAMILTON REAL LADY: Tuli 4. sisältä hyvin vetänyttä sisärataa asiallisesti.
CENTER GLIDER: Nousi loppukurvin alussa 2. ulkoa kolmannelle, tuli vain tasaisesti.
MINTO'S MACY MOON: Laukkasi 1. takasuoran alkaessa toiselta ilman selkää jääden hännille, nousi viim.
takasuoralla selässä kolmannelle ja tuli tasaisesti.
ZOLTAN KEMP: Tyytyi seurailemaan takapareissa.
BE BOP BETTY: Jäi 4. ulkoa taustalle.
FABULOUS HANGOVER: Laukkasi ennen lähtölinjaa jääden taustalle, missä kulki lopun asiallisesti.
RAIL FACE: Nousi 1. takasuoran lopussa 3. sisältä johtavan rinnalle, mistä laukkasi viim. takasuoralla.
MAY LILY: Laukkasi 1. kurvissa.
Lähtö 10. Väliajat: 15,0-20,0-23,0-16,5

E.V. WENLA: Eteni keulaan 1. takasuoralla, mistä otti varman voiton.
SON'S LINE: Mahtui 3. sisältä kiriin 250 jäljellä ja lopetti toiseksi.
JAGER SAKNUSSEN: Luovutti keulat 1. takasuoralla, seuraili lopussa totoon.
SLY COOPER: Tuli 5. sisältä kiertämättä harvassa porukassa ja ylsi neljänneksi.
RIION VALENTINO: Tuli 4. sisältä harvassa porukassa tasaisesti.
CHOCO PRINCESS: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, mutta ei edennyt.
ALL MY LOVING: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä taipui lopussa taustalle.
LADY LUKSONI: Jäi loppukurvissa 2. ulkoa taipuvan takana taustalle, missä seuraili maaliin.
HARMIGEDDON TINKER: Laukkasi sisällä takapareissa 1. takasuoralla, laukkasi hännillä maalisuoralla
uudelleen.
HOPE OF NAZARETH: Laukkasi lähtöön, ajoi hännillä hiittinä perille.
EUPHORIA: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja eteni loppukurvissa johtavan rinnalle, mistä
laukkasi maalisuoralla ja menetti kärkisijan.
REVEREND DRED: Laukkasi lähtöön.

