Lähtö 1. Väliajat: 33,0-34,5-30,5-33,0

TYTÖN MUISTO: Pääsi 1. takasuoralla neljän hevosen lähdössä 3. sisältä 2. sisälle ja peri keulat
viim. takasuoralla. Vastaili maalisuoralla varmaan voittoon.
LISSUN ASSI: Peri keulat 1. takasuoralla johtavan takaa, laukkasi 600 jäljellä. Jatkoi neljän
hevosen lähdössä johtavan rinnalla ja kamppaili toiseksi.
SUUTARIN TYTTÖ: Ravasi neljän hevosen lähdössä 4. sisällä, peri 1. takasuoralla kolmannen
sijan ja piti sen perille.
MALKKIN: Laukkasi keulasta 1. takasuoralla, jäi neljän hevosen lähdössä viimeiseksi. Laukkasi
viim. takasuoran lopussa uudelleen jääden taustalle.
KOPRAN SUHARI: Poissa.
JOIPI: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 20,0-19,0-21,0-19,0

BALLERINA FASTBACK: Kiri maalisuoralla voittoon 2. sisältä.
KUNNAAN PRAYER: Veti keulassa tasaista vauhtia ja kamppaili toiseksi.
NAIAD MICK: Pääsi tulemaan 3. sisältä hyvin vetänyttä sisärataa totoon.
BABLO BEYONCE: Nousi loppukurvissa 4. sisältä 2. ulos, pudotti maalisuoralla sisälle ja tuli
tasaisesti neljänneksi.
TRAMP: Nousi kierros juostuna 3. ulkoa kolmannelle, puristi pitkällä kirillä maalisuoralla rahoille.
ANNIE FASTBACK: Ravasi 4./3. ulkona, nousi selässä kolmannelle 900 jäljellä ja tuli tasaisesti.
HARMINIMOON TINKER: Vaihtoi kierros jäljellä 5. sisältä 4. ulos, haki maalisuoralla rintaman
takana kiritilaa, mutta ei sitä saanut.
READY PRESS: Nousi 5. ulkoa kolmannelle 1250 jäljellä, sai etusuoralla vetoapua. Kiersi viim.
takasuoralla neljännen kautta kolmannen radan veturiksi. Ei kuitenkaan jaksanut puristaa
maalisuoralla kärkisijoille.
DEADLY FIGHTER: Ei jaksanut puristaa johtavan rinnalta rahoille.
LISA'S SUE: Oli taustalla kehno.
LOOK COMPLETE: Laukkasi taustalla etusuoralle tultaessa. Ei näyttänyt priimalta.
PINK STAR: Taipui loppukurvin alussa pahoin 2. ulkoa.
ZIRA: Laukkasi taustalla 1400 jäljellä.
TOY SURPRISE: Laukkasi lähtöön.
BADDING BELLS: Laukkasi taustalla 1. takasuoralla pitkäksi ja myöhemmin taustalla uudelleen.

Lähtö 3. Väliajat: 18,0-19,0-18,5-13,5

WITHOUT DOUBT: Piti kovassa lopetuksessa keulasta muut helposti kurissa.
LA CREAM: Liftasi 2. sisältä toiseksi.
TEQUILA CROFT: Seuraili hyvin vetänyttä sisärataa 3. sisältä totoon.
SUMMER AMOUR: Jättäytyi alussa ulkoa hännille, mistä eteni etusuoralla johtavan rinnalle, kun
kukaan ei ravannut toista rataa. Kamppaili maalisuoralla viim. totosijasta.
HONORARY CONSUL: Laukkasi lähtöön, eteni harvasta porukasta etusuoralla 2. ulos. Puristi
asiallisesti viidenneksi.
MOUNTAIN BLISS: Laukkasi lähtöön ja hännillä 1250 jäljellä. Eteni kierros jäljellä 3. ulos, mistä
seuraili kaukana kärjen takana tasaisesti.
MIMOZETTE: Oli pussissa 5. sisällä viim. takasuoralla väsyvän takana ja jäi kauas taustalle.
DON MERCIUS: Taipui viim. takasuoralla 4. sisältä.
LADY SHANIA: Laukkasi lähtöön ja taustalla 1. takasuoralla.
LAS GLIDER: Laukkasi lähtöön ja uudelleen 1. takasuoralla.
LADY ADELE: Poissa.
SURPRISE LOST: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 28,0-28,0-29,0-19,0

CAMRI: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa ja irtosi loppukurvissa ylivoimaiseen voittoon.
DOMINIK: Nousi 900 jäljellä 3. sisältä 2. ulos, pudotti loppukurvin alussa 2. sisälle ja seuraili
toiseksi kaukana voittaneen takana.
I.P. LENTO: Taisteli toiselta ilman selkää epätasaisen lähdön kolmanneksi.
VILLI-ANNA: Oli viim. takasuoralla ja loppukurvin alussa pussissa väsyvän takana 3. sisällä. Nousi
tilaa saatuaan toiselle ja kiri harvan porukan keskeltä neljänneksi.
A.T. VELI: Vaihtoi viim. takasuoralla 5. sisältä 3. ulos, kohosi maalisuoralle ulkoradoille ja kiri
epätasaisessa lähdössä tasaisesti.
ENSILENTO: Seuraili sisällä pääjoukon hännillä harvassa porukassa tasaisesti.
TUROKE: Luovutti keulat 1. takasuoran alkaessa, ei riittänyt viim. puolikkaalla parhaille.
KOIVIKON KALLE: Nousi 4. ulkoa kolmannelle ja pian jo neljännelle 900 jäljellä. Puristus ei
kuitenkaan riittänyt maalisuoralla kärkisijoille.
HISTULI: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, haki raviaan ja laukkasi 400 jäljellä.
JULIANNE DAHLIA: Laukkasi pahoin lähtösuoralla ja keskeytti.
SUIKUN RILLA: Oli taustalla tosi vaisu ja keskeytti.

Lähtö 5. Väliajat: 12,5-15,0-16,0-19,0

WHEELIE AWAKE: Piti johtavan rinnalla yllä reipasta tempoa ja eteni keulaan loppukurvin alussa,
vastasi maalisuoralla varmaan voittoon.
ROYAL ANDY: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja kiri toiseksi.
DANCING MISSILE: Ravasi 4. sisällä, nousi maalisuoralle porukan hänniltä ulkoradoille. Kiri lujaa
ja ehti totoon.
FLOWER'S VICTORY: Pääsi loppukurvin alussa 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä kamppaili
totosijoista.
ANDERS EVO: Nousi loppukurviin 3. sisältä 2. ulos, mistä seuraili asiallisesti.
SIGN OF SECRET: Nousi hännillä 5. ulos 900 jäljellä, kohosi maalisuoralle ulkoradoille, mutta
laukkasi. Kiri viime metrit asiallisesti raville selvittyään.
CINDERELLA LI: Menetti keulat loppukurvin alussa ja puutui reippaan matkavauhdin jälkeen
hännille.
MAKE'S HOLIDAY: Jäi 2. sisältä hännille.
KENNERAIL: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä, taipui pitkän kirin rasittamana
hännille.
OBRIGADO: Juuttui kolmannelle, mistä laukkasi 1. takasuoralla.
MINTO'S DON JUAN: Laukkasi 1. kurvissa takapareissa ulkoradoilla, nousi kolmannelle uudelleen
2. kurvissa. Laukkasi maalisuoralle tultaessa uudelleen.
EASY VACATION: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 12,0-14,5-19,5-15,0

PHANTOM SMITH: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, irtosi maalisuoralla varmaan voittoon.
RIM BAY GOLIATH: Nousi viim. takasuoran lopussa 2. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi 300
jäljellä vapaalle radalle ja kiri toiseksi.
STANLEY GOOD SPEED: Matkasi takapareissa. Nousi loppukurvissa selissä ulkoradoille ja kiri
hyvin kolmanneksi.
ROWAN CAKE: Pääsi viim. takasuoralla 5. ulkoa keskipareihin. Sai tilaa sata jäljellä ja ehti
neljänneksi.
BJÖRNE C.K.: Nousi kierros jäljellä hänniltä selässä kolmannelle, puristi maalisuoralla pitkän kirin
päätteeksi rahoille.
I ONE: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, pudotti loppukurvissa sisälle ja seuraili
rahoille.
BOULDER LUKE: Nousi 4. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, mutta ei jaksanut puristaa pitkällä
kirillä rahoille.
ENOUGH LAUGH: Ravasi 4. sisällä, mistä ei päässyt tulemaan täysin vapaasti ja oli ainakin
näennäisesti pussissa.
LEON DAHLIA: Jäi maalisuoralla pussiin väsyvän taakse 3. sisälle.

LUCKY TEMPEST: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle, kiri hyytyi loppukurviin.
QUEENSLAND: Laukkasi 2. sisältä loppukurvissa.
ARCTIC MYSTERY: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 19,0-16,5-14,0-16,0

RANCH KEEN: Sai vetää keulassa 1. puolikkaan maltilla, kiihdytti vauhtia ja vastasi maalisuoralla
varmaan voittoon.
MINTO'S ROMEO: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, kiri maalisuoralla johtaneen ja
voittaneen Ranch Keenin tuntumaan toiseksi.
DONATO LUCA: Kiri maalisuoralla 3. sisältä kolmanneksi.
J.C. LADY PRINCESS: Nousi johtavan takaa toiselle 250 jäljellä ja tuli tasaisesti neljänneksi.
BACK'N THE SLAMMER: Matkasi sisällä takapareissa, pääsi loppukurvissa ulkoradoille. Kiri
maalisuoran toivottomista asemista hyvin ja ehti viidenneksi.
BLUE PORSCHE: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 800 jäljellä, tuli tasaisesti jäännösrahoille
harvassa porukassa.
ARCHIE DREAM: Nousi 1300 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle, mistä taipui
viim. takasuoralla.
MELTON KRONOS: Seuraili takapareissa tasaisesti.
SOUVENIR WOOD: Aloitti johtavan rinnalla, sai etusuoralla vetoapua. Taipui viim. puolikkaalla
taustalle.
SIGN OF VICTORY: Oli heikolla ravilla 4. sisällä ja laukkasi loppukurvissa.
TWIST SHADOW: Laukkasi lähdöstä pitkäksi.
MAY I LOVE: Poissa.
ALVENA SONJA: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 36,0-33,0-28,0-29,0

RILLAKKA: Pääsi viim. takasuoralla 5. sisältä 2. ulos, mahtui maalisuoran alussa ulkoradoille ja kiri
varmaan voittoon.
KITTA: Pääsi 2. ulkoa johtavan rinnalle loppukurviin mentäessä ja puristi toiseksi.
VILOX: Nousi 1. takasuoran alussa johtavan takaa toiselle ja eteni keulaan, mistä kamppaili totoon.
KOBARDI: Laukkasi lähtöön jääden kauas hännille, missä uusi laukka 1250 jäljellä. Eteni taustalta
loppukurvin alussa hyvin ja tuli porukan keskeltä 3. ulos, mutta jäi maalisuoralla vielä pussiin.
TURBO: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa, nousi maalisuoran alussa rintamaan kolmannelle ja
tuli tasaisesti.
AKKAATTA: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannen jonoon, käänsi loppukurvissa neljännelle
ja viidennelle. Kiri asiallisesti ehtimättä kärkisijoille.

KORVEN TINNITUS: Vaihtoi etusuoralla 4. sisältä 3. ulos, kohosi 900 jäljellä selässä kolmannelle.
Käänsi 300 jäljellä neljännelle ja kiri tasaisesti.
JOONAS KEVÄTÖN: Seuraili 3. sisältä tasaisesti.
KIRMARALLI: Nousi kierros jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, laukkasi kärkirintamasta maalisuoralle
tultaessa.
VIRIN HISKI: Oli nihkeä 4. ulkoa.
UUTELAN LIISI: Jäi 2. ulkoa johtavan rinnalle 1. takasuoran lopussa. Pilasi laukkaan 550 jäljellä.
TÄHDEN LEEVI: Oli taustalla vaisu.
MERKKAUS: Laukkasi lähtöön.
EVARTTI: Nousi viim. takasuoran alkaessa 4. sisältä toisen jonoon, mutta laukkasi samassa
porukan keskellä pitkäksi.
SUKLAARILLA: Laukkasi etusuoralla pitkäksi 6. ulkoa.
VILLIÄIJÄ: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 15,0-18,5-20,5-12,5

WILLY WINGSTON: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi 300 jäljellä
neljännelle ja kiri napakasti ehtien voittoon.
BAD BOY PRESS: Eteni 1. takasuoran lopussa johtavan rinnalta keulaan, sai vetää maltilla ja
kamppaili lopussa toiseksi.
DA CAPO LAUKKO: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa, liftasi lopussa totoon.
ALECTO CALCIFER: Nousi kierros jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, puristi pitkällä kirillä neljänneksi.
FLYING HEEL: Laukkasi lyhyesti lähtösuoralla, jäi 5. sisälle. Nousi loppukurvissa ulkoradoille ja
ehti reippaassa lopetuksessa rahoille.
BABY FIELD: Jäi pussiin 3. sisälle.
JOHNNY DAHLIA: Jäi pussiin 2. ulos.
AMIGOS MAGI: Ei päässyt tulemaan vapaasti rintaman takaa 3. ulkoa.
VIGOROSO MI AMOR: Ei saanut kiritilaa 4. sisältä.
ROSIE'S WARRIOR: Pakitti alussa ulkoa hännille, missä seuraili reippaassa lopetuksessa perille.
HIP ZIP: Nousi kierros jäljellä 6. ulkoa kolmannelle, käänsi 300 jäljellä neljännelle. Kiri tasaisesti,
mutta laukkasi maalisuoralla.
BWT MIRAGE: Jäi 1. takasuoran lopussa johtavan rinnalle, laukkasi maalisuoralla ja menetti
rahasijan.
Lähtö 10. Väliajat: 29,5-29,5-31,0-30,0

JEPULIS: Laukkasi lähtöön jääden takapareihin, eteni 900 jäljellä 3. ulos. Kiersi viim. takasuoran

lopussa 2. ulos. Kiri maalisuoralla kolmannen kautta varmaan voittoon.
CASMIR: Jäi 1. takasuoran lopussa johtavan rinnalle, mistä sitkeä toinen.
PIRTTILÄN JADE: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoralla, mistä kamppaili totoon.
MATHILDE: Laukkasi lähtöön jääden hännille, nousi n. kierros jäljellä kolmannelle ja kiri
epätasaisessa lähdössä neljänneksi.
JADEN TÄHTI: Seuraili keskipareista harvassa porukassa tasaisesti.
TIMMIN TYPY: Pudotti 2. ulkoa 2. sisälle 900 jäljellä, mistä seuraili tasaisesti.
VEERAN VENDLA: Jäi 3. sisältä hännille etusuoralla hiljentäneen takana. Tuli tilaa saatuaan
tasaisesti.
TERIKKA: Luovutti keulat 1. takasuoralla, alkoi jäädä jo etusuoralla oltuaan heikohkolla ravilla.
VILIN TÄHTI: Oli taustalla tosi vaisu.
VERNANTO: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
VALENTINI: Pudotti 4. ulkoa sisälle 900 jäljellä ja laukkasi pian.
VILTTERMAN: Poissa.

