Lähtö 1. Väliajat: 43,5-39,5-35,5-34,0

TYTÖN MUISTO: Veti keulassa kiihtyvällä tempolla ja otti köykäisessä lähdössä varman voiton.
VISKUN VAUHTI: Ravasi harvassa porukassa kolmantena, eteni viim. takasuoralla toiseksi ja tuli
ainoana voittaneen tuntumassa maaliin.
I.P. VAPARI: Matkasi harvan porukan viidentenä, eteni viim. takasuoralla kolmanneksi ja piti
asemansa perille.
ROSARIINA: Ravasi todella harvassa porukassa keskivaiheilla ja oli lopulta neljäs.
ERKIN PIKORI: Ravasi harvan porukan toisena, laukkasi viim. takasuoralla menettäen selvästi
asemiaan. Tuli todella epätasaisessa lähdössä lopulta viidenneksi.
TUTURILLI: Eteni todella harvassa porukassa viim. takasuoralla kuudennelta sijalta neljänneksi,
mutta hyytyi lopussa jäännösrahoille kaukana taustalla.
CALLE-COMEETTA: Laukkasi taustalla 2. kurvin alussa.
LORENNE: Pummasi lähdön pahoin ja jäi kauas taustalle.
TELLUN VISU: Laukkasi 1. kurvissa 2 sisältä ja myöhemmin taustalla uudelleen tullen hylätyksi.
HAASTERI: Laukkasi 1. kurvin alussa ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
TUUTORI: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
Lähtö 2. Väliajat: 34,5-31,5-31,0-31,0

MILINAN VERNA: Vastaili keulasta varmaan voittoon.
PIRTTILÄN JADE: Liftasi 2. sisältä toiseksi.
TYTÖN HAASTE: Kiri maalisuoralla 3. ulkoa totoon.
SUVI-SIIRI: Kamppaili johtavan rinnalta neljänneksi.
TÄHTIHOTTI: Eteni keskipareissa 4. ulos 700 jäljellä ja tuli tasaisesti perille.
MUUSAN MUKSU: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 400 jäljellä ja tuli väljillä ajolinjoilla tasaisesti.
VINCENT LAX: Laukkasi etusuoralla takapareissa, tuli harvassa porukassa asiallisesti rahoille.
DON MERLIN: Tuli takapareissa harvassa porukassa tasaisesti.
ALINAN VILIKUNA: Laukkasi 4. sisältä loppukurvin alussa nousteessan juuri toiselle.
MARMARDU: Laukkasi keskipareista etusuoralla ja takana loppukurvissa.
LENNOXARA: Hiljensi loppukurvin alussa 3. sisältä.
VENTTA: Laukkasi 1. kurvissa jääden taustalle.
ÖKYMÄEN YKÄ: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
TIMMIN TYPY: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen.
KIKAPO: Laukkasi hännillä n. 800 jäljellä.
P.S. VILTURI: Laukkasi 2. kurvissa taustalla. Pääsi keskeytetyssä lähdössä karkuun kolerin takia,
mutta saatiin nopeasti kiinni.

Lähtö 3. Väliajat: 14,0-15,5-17,5-17,0

BAD BOY PRESS: Hyökkäsi 2. ulkoa viim. takasuoralla ja eteni keulaan loppukurvin alussa, mistä
voitti varmasti.
ALECTO CALCIFER: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle ja eteni loppukurvin
alussa toiselle ilman selkää. Puristi maalisuoralla toiseksi.
EAST STAR GLIDE: Nousi 850 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, kiri maalisuoralla harvasta
porukasta totoon.
ROWHILL'S BOSS: Pakitti 1. takasuoralla kolmannelta hännille, nousi loppukurviin ulkoradoille ja
kiri vahvasti neljänneksi.
GOOD JEWEL: Matkasi sisällä takapareissa, nousi loppukurvissa kolmannelle ja kiri asiallisesti
harvassa porukassa.
OZZIE SMITH: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa, seuraili lopussa viim. rahoille harvassa
porukassa.
RAINBOW CHERRY: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa, veti tasaisen reipasta ja menetti
paikkansa loppukurvin alussa. Jäi maalisuoralla ulos rahoilta.
ERMITE: Tyytyi seurailemaan hännillä.
WIZARD FREEDOM: Juuttui kolmannelle ja taipui loppukurvissa.
FRODE SAKNUSSEN: Jäi 1. takasuoran alussa johtavan rinnalle, mistä taipui viim. puolikkaalla
hännille.
FIFTY SIXTY: Jäi 3. sisältä taustalle.
SILLAN SPRINGROSE: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 35,0-32,5-29,0-27,5

IINAN MAESTRO: Sai vetää keulassa maltilla ja vastaili maalisuoralla varmaan voittoon.
CAMRI: Nousi 6. ulkoa kolmannelle 1200 jäljellä ja puski pitkällä kirillä toiseksi.
JAMIR: Nousi 1. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja eteni 1400 jäljellä johtavan rinnalle, mistä
kesti tasaisella esityksellä totoon.
MOKOMANI: Nousi 5. ulkoa selässä kolmannelle kierros juostuna, käänsi maalisuoralle neljännelle
ja kiri asiallisesti.
TINOS: Pudotti 900 jäljellä 3. ulkoa 2. sisälle, mistä seuraili maalisuoralla rahoille.
ENSILENTO: Jäi etusuoralla väsyvän takana 3. sisältä hännllle, missä nousi toiselle ja viim.
takasuoralla mentäessä kolmannen jonoon. Puristi maalisuoralla kiihtyvässä vauhdissa viim.
rahoille.
ROUVA KAASU: Laukkasi lähtöön jääden porukan hännille, nousi loppukurviin ulkoradoille. Tulikin
hyvin, mutta kiihtyvässä vauhdissa ei enää ennättänyt rahoillekaan.
HOVI-MIKKI: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 1400 jäljellä. Seuraili lopussa tasaisesti.

UKKO-IIKONI: Seuraili keskipareista riittämättä parhaille.
VAPRIIKKI: Laukkasi pahoin lähtösuoralla jääden taustalle.
TÄHDEN LEEVI: Alkoi jäädä jo etusuoralla 2. sisältä.
VIXEN: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 17,0-18,0-19,0-18,0

ROWHILL'S JACK: Nappasi keulasta varman voiton.
MINTO'S DAISY STAR: Sai tilaa 2. sisältä hieman ennen maalia, eikä ehtinyt enää haastamaan
keulassa ollutta voittajaa.
ROYAL ANDY: Nousi 850 jäljellä 3. sisältä johtavan rinnalle ja kamppaili totoon.
GRAINFIELD ALEX: Oli 900 jäljellä hännillä hiipuvissa selissä ja menetti asemiaan kärkeen. Kiri
viim. puolikkaan ulkoratoja lujaa ja ehti pieleen menneellä juoksulla vielä neljänneksi.
WAKEFUL DIVER: Pääsi viim. takasuoralla 5. sisältä 3. sisälle, nousi loppukurviin 2. ulos ja
seuraili tasaisesti.
DANCING MISSILE: Oli 3. kurvin alussa takana vetämättömissä selissä ja menetti hetkellisesti
asemiaan, käänsi ulkoradoille ja puristi sekavassa lähdössä lopulta kaukana voittaneen takana
rahoille.
E.V. JACE: Nousi 1. takasuoralla 4. sisältä 2. ulos, palasi 1300 jäljellä sisälle. Nousi 900 jäljellä
jälleen 2. ulos, mistä oli kuitenkin vaisu.
FLOWER'S VICTORY: Nousi vajaa kierros jäljellä 2. ulkoa kolmannelle, mutta alkoi jäädä jo viim.
takasuoralla.
SAHARA HEADLONG: Laukkasi keulasta 1. kurvissa jääden keskipareihin, mistä laukkasi
loppukurvissa uudelleen.
WILD WENDY: Taipui johtavan rinnalta pahoin jo etusuoralla.
ANDERS EVO: Laukkasi pahoin 1. kurvissa ja keskeytti.
ARCH ANGEL: Laukkasi lähtöön pahoin ja päätti keskeyttää.
SIGN OF SECRET: Nousi takana pahoin hiljentäneen takaa kolmannelle 900 jäljellä ja kompuroi
laukalle. Laukkasi taustalla viim. takasuoralla uudelleen.
LITTLE DONNIE: Poissa.
LAS GLIDER: Poissa.
FLASH SANDRA: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 16,5-20,5-18,0-14,5

MILLSTONE'S LISSOM: Vaihtoi loppukurvissa 2. sisältä 2. ulos ja kiri maalisuoralla rintamasta
neljännen kautta voittoon.

GLOBAL OCEAN: Hyökkäsi 3. ulkoa viim. takasuoran alussa ja kiri rintamasta toiseksi.
MINTO'S STARMAN: Kiersi 1. takasuoralla 4. ulkoa johtavan rinnalle, mistä kamppaili reippaassa
lopetuksesa totoon.
EVELYN INDEX: Laukkasi ennen lähtölinjaa jääden taustalle ja eteni hölkkävauhdissa 4. sisälle.
Kiri maalisuoralla porukan keskeltä lujaa ehtien tasapäin neljänneksi.
AMAZING SUNRISE: Pääsi loppukurvissa 3. sisältä 2. sisälle, jäi maalisuoralla pussiin rintaman
taakse.
HOBOKEN: Sai vetää keulassa hölkkää, mutta puutui maalisuoralla ulos rahoilta.
REBORN EXCALIBUR: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri
kiihtyvässä vauhdissa asiallisesti.
LES AMIGOS: Tyytyi seurailemaan 4. ulkoa kiihtyvässä vauhdissa.
PRINCE LURIFAX: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 1500 jäljellä. Puutui maalisuoralla
hännille.
Lähtö 7. Väliajat: 25,5-29,0-28,0-26,0

KARTIER: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa, mistä irtosi maalisuoralla selvään voittoon.
LISSUN EERIKKI: Oli loppukurvin alussa 4. ulkona vetämättömässä selissä, käänsi kiriin
neljännelle ja kiri viime metreillä toiseksi Kartierin karattua jo maisemiaan.
KITTA: Nousi 3. sisältä kiriin 300 jäljellä ja puristi totoon.
AKKAATTA: Kamppaili johtavan rinnalta totosijoista, mutta jäi viime metreillä neljänneksi.
R.R. VALSSITAR: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa, seuraili maalisuoralla viidenneksi.
EGOA ON: Matkasi 5. sisällä, kiri maalisuoralla pääjoukosta tasaisesti viim. rahoille.
VÄLKYN TUULI: Oli tasainen 4. sisältä reippaassa lopetuksessa.
VOVORI: Taipui 2. ulkoa viim. puolikkaalla taustalle.
YÖN AAVISTUS: Nousi 2. kurvissa 4. ulkoa kolmannelle, mutta taipui viim. puolikkaalla kauas
taustalle.
TEMEN VILO: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle, laukkasi viim. takasuoran alussa.
MAYATUULI: Laukkasi lähtösuoralla ja hännillä loppukurvissa.
KORVEN TINNITUS: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 15,0-16,5-17,0

ELETTRA: Hyökkäsi 400 jäljellä 4. ulkoa ja kiri viime metreillä niukkaan voittoon.
BLUE BEAUTY: Hyökkäsi 2. ulkoa 400 jäljellä, näytti jo pitkään voittajalta, mutta jäi viime metreillä
toiseksi Elettran kirisessä rinnalta ohi.
PRINCE DEAN: Nousi maalisuoralle 3. sisältä selissä ulkoradoille ja puristi totoon.
DA CAPO LAUKKO: Nousi 400 jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri asiallisesti.
IDEFIX LOU: Matkasi 4. sisällä, kiri maalisuoralla porukan keskeltä rahoille.
BUSTER LEE: Nousi loppukurvissa 5. ulkoa selissä ulkoradoille ja tuli tasaisesti.

CHIPPER: Ei jaksanut puristaa johtavan rinnalta kärkisijoille.
MORNY MAYGROUND: Tyytyi seurailemaan takapareissa.
SHE WOLF: Luovutti keulat 1200 jäljellä, näytti taipuvan loppukurvissa, mutta jäi maalisuoralla
ainakin näennäisesti pussiin.
SUNRISE GAME: Prässäsi keulaan 1200 jäljellä, mistä antoi maalisuoralla periksi.
DELISA DI QUATTRO: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 15,0-20,5-16,0-13,5

FANTOM SUNDANCE: Kiersi lähdöstä kolmatta ja eteni keulaan 1. takasuoralla. Otti maalisuoralla
helpon voiton.
GOOFY GOOF: Pääsi loppukurvin alkaessa 3. sisältä 2. sisälle ja seuraili toiseksi.
SIR ROBERT: Nousi 1. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle, mistä kamppaili
kolmanneksi.
ROSI'S BIANCA: Luovutti keulat 1. takasuoralla, nousi loppukurviin 2. ulos. Seuraili tasaisesti
harvassa porukassa.
KUNNAAN EINAR: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja kiri reippaassa lopetuksessa
asiallisesti.
WAYHIGH FIRE: Tuli 5. ulkoa tasaisesti harvenevassa porukassa jäännösrahoille.
MAXWELL GIRL: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnelle, sai etusuoralla vetoapua. Ei jaksanut
lopussa rahoille.
WIZARD COUNT: Matkasi kaukana takapareissa, nousi loppukurviin ulkoradoille ja kiri asiallisesti,
mutta matkavauhti oli pahoin vastaan.
MS BEAUTY PEPPER: Oli vaisu 3. ulkoa.
MYSTIFICATION: Matkasi 5. sisällä ja tuli taustalla maaliin.
MISS SPENDER: Oli vaisu 4. sisältä.
LEON DAHLIA: Laukkasi pitkäksi lähtösuoralla.
Lähtö 10. Väliajat: 21,0-20,0-20,0-17,0

FAITH IN LIFE: Irtosi maalisuoralla keulasta omille teilleen.
AIN'T SHE SWEET: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle vasta loppukurvin alkaessa ja kamppaili
vahvasti toiseksi.
SUMMER AMOUR: Eteni 1. takasuoralla keskipareista 2. sisälle, nousi maalisuoran alussa
kolmannelle ja tuli tasaisesti totoon.
GRACE SUNDANCE: Nousi etusuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri maalisuoralla
neljänneksi.
ANTONIO NARVA: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 1. takasuoralla. Menetti asemiaan

loppukurvissa väsyvän takana ja tuli tilaa saatuaan tasaisesti.
BABY POWER: Seuraili 3. sisältä tasaisesti rahoille.
NAIAD MICK: Laukkasi takana 1. kurvissa, nousi selässä kolmannelle viim. takasuoran alussa.
Eteni hyvin, mutta laukkasi 400 jäljellä uudelleen jääden hännille.
PINK STAR: Seuraili 3. ulkoa tasaisesti.
GREAT JULIE: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, mistä taipui loppukurvissa.
IZVESTIJA WURST: Oli vaisu 4. sisältä.
PLEASE BE GOLD: Laukkasi taustalla pitkäksi 1. kurvissa.
GOLD SIGNAL: Laukkasi 1. kurvin alussa 2. sisältä pitkäksi.
VINTAGE WAYWARD: Poissa.
DEXTEROUS: Poissa.
AUNT SILVIA: Poissa.
TURMALIN: Poissa.

