Lähtö 1. Väliajat: 18,0-21,0-17,0-20,5

MINTO'S DAISY STAR: Lipui maalisuoralla johtavan rinnalta selvään voittoon.
KUNNAAN PRAYER: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, jäi maalisuoralla toiseksi selvästi
voittaneelle hävinneenä.
RUMMENIGGE: Pääsi 500 jäljellä pienessä lähdössä 3. sisältä 2. sisälle, mistä seuraili totoon.
PIKE'S BIRDY: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa, nousi 500 jäljellä 2. ulos ja seuraili pienen lähdön
neljänneksi.
BIG LOVELY: Tyytyi seurailemaan pienen lähdön hännillä.
SON'S LINE: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
AMIRAAL VICTOR: Laukkasi etusuoralla pitkäksi 4. sisältä.
Lähtö 2. Väliajat: 41,0-39,0-35,0-33,0

VIESKAUS: Laukkasi lähtösuoran lopussa keulasta, jatkoi harvassa porukassa neljäntenä ja
etusuoralta 2. ulkona. Eteni keulaan viim. takasuoralla ja nappasi varman voiton.
VIVALTSU: Ravasi 3./2. sisällä, nousi loppukurvin alkaessa johtavan rinnalle ja kamppaili toiseksi.
TÄHTIHOTTI: Laukkasi 1. takasuoralla keskipareissa, nousi loppukurviin kolmannelle ja kiri totoon.
PIRTTILÄN JADE: Eteni viim. takasuoran alussa 60 metrin pakilta lähteneenä harvan porukan
viidenneksi ja puristi maalisuoralla neljänneksi vastustajan laukattua edeltä.
MENOKS VAAN: Laukkasi 900 jäljellä keskipareissa, tuli harvassa porukassa tasaisesti.
SÄRKÄN SÄRMÄ: Laukkasi 1. takasuoralla 2. ulkoa pudoten taustalle todella epätasaisessa
lähdössä.
MATHILDE: Oli taustalla vaisu.
NAKULA: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden taustalle.
HISSUN SÄDE: Laukkaili taustalla pariin otteeseen ja oli muutoinkin heikolla ravilla.
KOPRAN SUHARI: Laukkasi lyhyesti lähtösuoralla, nousi 2. sisältä johtavan rinnalle kierros jäljellä.
Laukkasi uudelleen 750 jäljellä ja kolmannen kerran 500 jäljellä.
VISKUN VAUHTI: Hiljensi keulasta viim. takasuoralla, syttyi heti uudelleen ja jatkoi 2. sisällä. Nousi
maalisuoralla 2. ulos ja laukkasi samassa menettäen totosijan.
SALAMAN VARJO: Laukkasi 1. takasuoralla pitkäksi johtavan rinnalta.
HAASTERI: Laukkaili taustalla toistuvasti tullen hylätyksi.
VILLIVILI: Poissa.
CAARNA: Poissa.
VOKUMIINA: Poissa.

Lähtö 3. Väliajat: 18,0-20,5-21,5-19,5

OBRIGADO: Kiersi kolmatta ja pääsi 1400 jäljellä johtavan rinnalle, mistä lipui maalisuoralla
selvään voittoon.
TEQUILA CROFT: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 1400 jäljellä ja puristi maalisuoralla
toiseksi.
WILD DANIEL: Nousi loppukurvissa 3. sisältä 3. ulos ja kiri maalisuoralla kiertämättä totoon.
REAL STEEL: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selissä kolmannelle ja kiri maalisuoralla
asiallisesti neljänneksi.
HATAAR THE BRAVE: Nousi viim. takasuoran alkaessa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri tasaisesti.
E.V. JACE: Pudotti etusuoran alussa 3. ulkoa 4. sisälle, mistä seuraili tasaisesti perille.
DON AMOR: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi 300 jäljellä
neljännelle. Kompuroi pian laukalle ja menetti asemiaan. Tuli lopun jälleen hyvin.
LAS GLIDER: Oli maalisuoran alussa pussissa 2. sisällä pahoin hiljentävän takana ja laukkasi
jääden taustalle.
DEW'S DAY STAR: Oli 5. sisältä vaisu.
WILLE'S COLONIA: Laukkasi 1. takasuoralla keskipareista ja etusuoralla takapareissa. Kolmas
laukka maalisuoralla.
BASIC KEMP: Hiljensi maalisuoran alussa keulasta voimakkaasti ja väisti sisäkentälle.
DIFFICULT HILL: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 15,0-18,5-16,0-19,0

BRISO HERMAN: Nousi 4. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa ja kiri maalisuoralla ajettuna
rintamasta voittoon.
RIGHT AWAY U.S.: Pääsi 3. ulkoa 2. ulos 800 jäljellä, nousi selässä kolmannelle 500 jäljellä. Kiri
maalisuoralla rintamasta toiseksi.
GREAT CHIEF: Jäi 2. ulkoa ilman selkää 850 jäljellä, kamppaili maalisuoralla rintamasta totoon.
WINGAIT SONJA: Nousi viim. takasuoran lopussa 6. ulkoa selissä kolmannelle ja kiri maalisuoralla
kamppailemaan viim. totosijasta.
LES AMIGOS: Matkasi 4. sisällä, nousi maalisuoralla ulkoradoille ja kiri asiallisesti.
ZOMBI KEMP: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selässä kolmannelle ja eteni loppukurvissa 2.
ulos, seuraili maalisuoralla tasaisesti.
ALVENA SONJA: Oli pussissa 3. sisällä, pääsi ulos vasta 50 jäljellä, eikä ehtinyt enää rahoille.
SUPER DON: Menetti keulat 1. kurvin alkaessa, nousi 1. takasuoralla toiselle ja eteni keulaan. Sai
kierros jäljellä jälleen prässiä, mutta piti paikkansa. Puutui maalisuoralla hännille.
BERTO VAIKKO: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, prässäsi kierros jäljellä johtanutta Super

Donia ja pääsi 2. sisälle 850 jäljellä. Jäi maalisuoralla pahoin pussiin hiljentävän taakse.
TEENY WEENY: Prässäsi keulaan 1. kurvin alkaessa, jatkoi 1. takasuoralla 2. sisällä. Nousi viim.
takasuoralla toisen jonoon, mutta alkoi samassa jäädä.
MINTO'S MINDA: Poissa.
TUA VANG: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 25,0-30,5-27,0-27,5

VAPPERI: Pääsi loppukurvin alussa 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä lipui maalisuoralla varmaan
voittoon ennen ulkoa kirinyttä Villiauraa.
VILLIAURA: Nousi 6. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa, käänsi loppukurvissa neljännelle
ja kiri vahvasti toiseksi.
ROSARI: Nousi loppukurvin alussa 2. sisältä 2. ulos ja käänsi maalisuoralle kolmannelle ja puristi
totoon.
SIRKAN SAMU: Eteni loppukurvin alussa johtavan rinnalta keulaan ja kampaili neljänneksi.
EIVAR: Eteni loppukurvissa 4. sisältä 2. ulos ja tuli asiallisesti rahoille.
VIHJEEN VETO: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä ja kiri tasaisesti.
HENKAN HUIMA: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä.
VILLI-ANNA: Laukkasi viim. takasuoran alkaessa 5. ulkoa jääden taustalle.
PUIKIN VETO: Juuttui kolmannelle ja jäi viim. takasuoralla taustalle.
KARMILLA: Antoi maalisuoralla keulasta pahoin periksi.
TINOS: Laukkasi viim. takasuoralla pitkäksi 3. ulkoa.
NUORALAN VÄNSKÄ: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 13,0-15,5-16,5-13,5

CALLELA LANCELOT: Irtosi keulasta jo loppukurvin alussa omille teilleen.
FANTOM SUNDANCE: Hyökkäsi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa ja kiri maalisuoralla toiseksi
kaukana voittaneen takana.
ELENA BOKO: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa selässä kolmannelle, kiri maalisuoralla
todella harvan porukan kolmanneksi.
MISERY'S CROWN: Mahtui maalisuoran alussa taipuvan takaa 3. sisältä toiselle ja lopetti
asiallisesti.
ANDERS EVO: Mahtui maalisuoran alussa 4. sisältä ulos ja lopetti viime metrit asiallisesti.
ROSI'S BIANCA: Ei pysynyt johtavan takana enää selässä loppukurvin alussa, seuraili harvasta
porukasta viim. rahoille.
ZAP BILL: Pudotti loppukurvissa 5. ulkoa sisälle, eikä päässyt tulemaan vapaasti.
AMIRAL LADY: Jäi loppukurvissa 2. ulkoa taipuvan takana hännille, eikä päässyt tulemaan

maalisuorallakaan vapaasti.
PHANTOM SMITH: Nousi viim. takasuoran alussa 6. ulkoa selissä kolmannelle, mutta ei ohitellut
reippaassa vauhdissa.
SIR ROBERT: Nousi viim. takasuoralla 5. sisältä 3. ulos, oli loppukurvissa pussissa väsyvän
takana ja putosi hännille.
WIZARD FREEDOM: Pääsi 1. takasuoran alussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä taipui
loppukurvin alussa.
VELVET COLLINS: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 16,0-18,5-15,0-14,0

IDA'S OWEN: Otti keulasta todella helpon voiton.
FRODE SAKNUSSEN: Liftasi 2. sisältä toiseksi välimatkan päässä voittaneesta.
LAGO NEGRO: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä ja kiri maalisuoralla totoon.
SO CLUELESS: Nousi 5. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, kiri maalisuoralla toton
tuntumaan.
RIM BAY QUEBEC: Seuraili 3. sisältä rahoille.
BWT MIRAGE: Nousi loppukurvin alussa 5. sisältä selissä kolmannelle ja kiri asiallisesti rahoille.
PINE ROSS: Seuraili 4. sisältä keskipareissa tasaisesti perille.
IN BEAT: Aloitti johtavan rinnalla, jäi 2. kurvissa 3. ulos. Pudotti loppukurvissa taipuvan takaa
sisälle ja tuli seuraillen.
FLYING HEEL: Pakitteli alussa ulkoa 6. sisälle, mistä seuraili perille.
MISTRESS ANNIE: Kiersi 1. takasuoralla 2. ulkoa uuteen selkään 2. ulos, käväisi hetken
kolmannella viim. takasuoralla, mutta palasi 2. ulos. Jäi loppukurvissa hiipuvan takana häpnnille ja
tuli vaisusti taustalla maaliin.
ATLAS BIBO: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 1300 jäljellä, mistä taipui loppukurvissa ja
laukkasi maalisuoralle tultaessa.
MR MALLORCA: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 34,0-32,0-30,0-28,0

LIISAN TULILINTU: Oli keulasta koko matkan selvästi edellä muita ja voitti ylivoimaisesti.
KRÄÄSÄ: Pääsi etusuoralla 4. sisältä 3. sisälle ja edelleen toiseksi 400 jäljellä. Seuraili pienen
lähdön toiseksi.
VIRIN VIHTORI: Pääsi etusuoralla harvassa porukassa kolmannelta sijalta toiseksi, laukkasi 400
jäljellä jääden neljänneksi. Puristi maalisuoralla kuitenkin totoon.
KULTA VIESKER: Matkasi harvan porukan neljäntenä ja tuli tasaisesti seuraillen perille.
PATRIOOTTI: Laukkasi keskipareissa harvaa porukkaa etusuoralla ja 900 jäljellä. Seuraili
pienessä epätasaisessa lähdössä asiallisesti.

KOBARDI: Laukkasi taustalla lähtösuoralla jääden pienessä lähdössä kauas taustalle.
CARMIKAS: Laukkasi lähtösuoralla ja jäi pienessä lähdössä taustalle.
MARMARDU: Laukkasi etusuoralla harvasta porukasta 2. sisältä jääden hännille, missä laukkasi
uudelleen viim. takasuoralla.
RÖÖPERI: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 29,0-30,5-29,0-29,0

VALLUN VIRE: Pääsi maalisuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle ja puristi viime metreillä niukkaan
voittoon.
MYRSKYN SOINTU: Jäi keulasta viime metreillä toiseksi.
VASKER: Liftasi 2. sisältä totoon.
PYÖRIÄN VILISTYS: Kiersi viim. takasuoralla 4. ulkoa 3. ulos ja puristi maalisuoralla neljänneksi.
HILIPEE: Seuraili rahoille 3. sisältä.
SAVON SUTKU: Pakitti alussa ulkoa hännille 5. sisälle, oli viim. takasuoralla väsyvän takana ja jäi
kauas taustalle. Nousi loppukurviin kolmannelle, mutta oli jo jäänyt ratkaisevasti kärkisijojen
suhteen.
WILLEN VAPPU: Laukkasi loppukurvin alussa 3. ulkoa jääden taustalle.
RIVALTTI: Oli taustalla vaisu.
OIVA PUNK: Oli hännillä perin vaisu.
VALTORI: Laukkasi 150 jäljellä johtavan rinnalta ulkoradoille, pudotti raville, mutta laukkasi pian jo
uudelleen.
MERKKAUS: Poissa.
RAPPIFATTI: Laukkasi lähtöön.
Lähtö 10. Väliajat: 17,5-18,5-18,0-16,0

ICEMAN: Luovutti keulat 1. takasuoralla, kiri maalisuoralla säästöjuoksun päätteeksi voittoon.
WILL DAISY BEAT: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoralla, mistä kesti lopussa toiseksi.
DANCING MISSILE: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle, mistä
kesti totoon.
HARMIMOSA TINKER: Mahtui 3. sisältä ulos maalisuoran alussa ja kiri tototaistoon.
BAYSIDE SIRIUS: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannelle ja kiri asiallisesti rahoille.
BE BOP BETTY: Nousi loppukurvissa 4. ulkoa kolmannelle ja tuli tasaisesti.
KUNNAAN EINAR: Laukkasi ennen lähtölinjaa jääden hännille 6. ulos, nousi selässä kolmannelle
viim. takasuoran alkaessa. Kohosi loppukurvissa neljännelle ja viidennelle, mutta tehtävä oli
mahdoton kiihtyvässä vauhdissa.

LEON DAHLIA: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 2. kurvin alussa, mistä ei jaksanut lopussa
rahoille.
LEEMARK'S BEAUTY: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta 2. ulos, käänsi uudelleen kolmannelle
väsyvän takaa loppukurvin alussa, mutta ei edennyt.
DOLE MERITT: Oli tosi vaisu 4. sisältä.
LAS ROBBIE: Oli hännillä kovin vaisu.
EXACT LEGACY: Oli hännillä perin vaisu.

