Lähtö 1. Väliajat: 36,0-37,0-34,5-35,0

JOLLEX: Nousi 1300 jäljellä 3. sisältä 2. ulos, jäi johtavan rinnalle 900 jäljellä. Lipui maalisuoralla
varmaan voittoon.
VINCENT LAX: Ravasi 3./4. sisällä, nousi viim. takasuoralla kolmannelle ja kiri toiseksi.
VÄHHEE VAILLA: Pääsi 3. ulkoa 2. ulos 900 jäljellä, puristi maalisuoralla totoon.
HURJAPURO: Laukkasi neljännelta sijalta viim. takasuoran alussa. Eteni 4. ulos, puristi
maalisuoralla harvenavan porukan neljänneksi.
KUU-MINNA: Luovutti keulat 900 jäljellä, ei päässyt tulemaan maalisuoralla vapaasti. Ravi ei ollut
aivan priimaa.
ONNIN LENTO: Eteni 900 jäljellä johtavan rinnalta keulaan, mutta taipui maalisuoralla
jäännösrahoille.
CAARNA: Nousi takaa kolmannelle loppukurvissa ja puristi rahoille.
EKIN KAVA: Laukkasi 1. takasuoralla johtavan rinnalta pudoten hännille. Puristi lopussa rehdisti
rahoille.
SÄRKÄN SEEKRAM: Seuraili taustalla tasaisesti.
CARDA: Nousi etusuoralla takaa kolmannelle, laukkasi 950 jäljellä jääden taustalle.
WILLI JAMI: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen. <
ERAUS: Laukkasi lähtösuoran lopussa pahoin jääden taustalle.
VIKURITAR: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla.
VIREN NOPSA: Jäi 2. sisältä 3. sisälle 900 jäljellä, ei pysynyt loppukurvissa selässä. Nousi
kuitenkin maalisuoralle ulkoradoille, ei edennyt ja laukkasi.
VARA-MAJURI: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla viim. takasuoralla.
SALAMAN VARJO: Laukkasi keskipareissa 1500 jäljellä, nousi etusuoralla kolmannelle, mutta
laukkasi 800 jäljellä uudelleen.
Lähtö 2. Väliajat: 18,5-18,5-22,0-19,0

BLACK MAYA: Jäi 1250 jäljellä johtavan rinnalle, mistä puristi maalisuoralla voittoon.
VINCENT CROFT: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä, puristi tasaisessa maaliintulossa
toiseksi.
REVEREND DRED: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä eteni keulaan 1300 jäljellä.
Kamppaili tasaisessa maaliintulossa voitostakin, mutta jäi kolmanneksi.
MISS SUMMER STAR: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä ja sai pian vetoapua. Puristi
maalisuoralla neljänneksi.
LOVER OF LIFE: Nousi loppukurvissa 4. sisältä kolmannelle ja kiri tasaisesti.
FLAME UNTAMED: Seuraili 3. ulkoa rahoille.

STAR JULIA: Seuraili takapareista tasaisesti jäännösrahoille.
R.R. PRESLI: Luovutti keulat 1. takasuoralla, puutui lopussa jäännösrahoille.
JAGER SAKNUSSEN: Oli vaisu takapareissa.
TOY SURPRISE: Nousi takaa selissä kolmannelle 850 jäljellä, eteni hyvin, mutta laukkasi
loppukurvissa.
FLYING CHIP: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
ONLY BLACK: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
SKYLINE STAR: Laukkasi pahoin lähtöön.
ARGENTEUIL: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa ja laukkasi pian.
ANTONIO NARVA: Laukkasi lähtösuoralla, nousi 5. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä. Laukkasi
loppukurvissa uudelleen.
SLY COOPER: Laukkasi lähtösuoralla porukan keskellä.
Lähtö 3. Väliajat: 26,5-27,0-30,5-30,0

PEHVERI: Pääsi takarivistä hyvin läpi ja haki johtopaikan, mistä irtosi maalisuoralla selvään
voittoon.
R.R. VALSSITAR: Laukkasi lyhyesti lähtöön, sai asemat 4. sisältä. Vaihtoi etusuoralla 3. ulos, nousi
kolmannelle viim. takasuoran alkaessa ja eteni johtavan rinnalle loppukurvin alussa. Putosi viim.
sataselle voittaneen tuntumasta, mutta piti toiseksi.
EGOA ON: Nousi loppukurvissa 3. sisältä toiselle ja puristi maalisuoralla harvasta porukasta
totoon.
HEKOHEKO: Kamppaili 2. sisältä viim. totosijasta.
SETÄ SATULI: Laukkasi lähtösuoralla ulkoradoilta ja pakitti takapareihin, tuli harvenevassa
porukassa asiallisesti harvasta porukasta totosijan tuntumaan.
YÖN AAVISTUS: Noousi loppukurvissa 4. ulkoa ulkoradoille ja tuli tasaisesti.
VIEHKO VENLA: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 2. kurvissa. Laukkasi loppukurvin alussa
noustuaan kolmannelle.
LORUTYTTÖ: Laukkasi loppukurvissa takaporukoissa.
IIDAN TÄHTI: Pääsi 2. kurvissa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä laukkasi loppukurvin
alkaessa.
ATO: Pudotti etusuoralla 3. ulkoa 5. sisälle väsyessään ja päätyi lopulta keskeytykseen.
CHILLAUS: Poissa.
RIIKKERI R: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 28,0-28,5-27,5-29,0

A.T. EKA: Vastasi keulasta niukkaan voittoon.
VILLIAURA: Nousi johtavan takaa toiselle kierros juostuna. Kamppaili tasaisessa maaliintulossa

toiseksi.
VEKTORIN MAINE: Pääsi 3. sisältä 2. sisälle loppukurvin alussa, mahtui vajaa sata jäljellä
kolmannelle ja lopetti viime metrit hyvin.
TÄHTI-OPTIO: Matkasi 4. sisällä, pääsi loppukurvin alussa 3. sisälle. Pääsi maalisuoralla 2. sisälle
ja jäi viime metreillä rintaman taakse pussiin.
LUMI-AATOS: Pääsi etusuoralla 3. sisältä 2. sisälle, vaihtoi loppukurvin alussa 2. ulos. Antoi
maalisuoralla periksi pudoten ulos rahoilta.
KERVIS: Laukkasi lähtöön, eteni takaa 4. ulos Nousi loppukurvissa selässä kolmannelle ja lopetti
asiallisesti.
TUIKUN POJU: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, antoi maalisuoralla hieman periksi
ja putosi pienessä lähdössä hännille.
ENSILENTO: Aloitti johtavan rinnalla, sai etusuoralla vetoapua. Antoi periksi loppukurvissa.
ETUPASSI: Poissa.
MIKKO MANIA: Poissa.
VIRIN CAMILLA: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 17,5-18,0-17,5-16,0-17,5

IDA'S OWEN: Otti keulasta varman voiton.
M.T.ILLUSTRIOUS: Matkasi 4./3. ulkona, nousi loppukurvissa kolmannelle ja kiri epätasaisen
porukan toiseksi.
DOMINUM: Puristi 2. ulkoa totoon.
ASLAN L.C.: Kiersi 2. kurvin alussa johtavan rinnalle, laukkasi 200 jäljellä ulkoradoille. Sai
pelastettua vielä neljännen sijan.
PINE ROSS: Pudotti 1. takasuoralla johtavan rinnalta 2. sisaälle, seuraili lopussa harvenevassa
porukassa rahoille.
LUKAS HALL: Matkasi pääjoukon hännillä, mistä puristi maalisuoralla jäännösrahoille harvassa
porukassa.
MISS DEFAR: Nousi 1500 jäljellä sisäpareista 5. ulos, mistä ei jaksanut puristaa lopussa rahoille.
BOULDER RAIL: Seuraili 3. sisältä tosi harvassa porukassa tasaisesti.
M.T. GUTI: Laukkasi takapareista viim. takasuoralla jääden taustalle.
BRO BIZZ: Tyytyi seurailemaan takapareissa.
SALADINO: Pudotti 3. ulkoa 4. sisälle 1500 jäljellä, mistä taipui taustalle.
BOULDER CANNON: Laukkasi ulkoradoilta 1. takasuoran alussa, uudet laukat 2300 ja 2200
jäljellä taustalla.
MAY I LOVE: Poissa.
DREAMY BOOM BOOM: Poissa.
LIT MANE: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 13,0-14,5-17,0-14,5

DREAM DIVINE: Nousi viim. takasuoran alkaessa 3. ulkoa selässä kolmannelle, pääsi
loppukurvissa johtavan rinnalle ja lipui maalisuoralla varmaan voittoon.
BOULDER LUKE: Nousi 800 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, kiri maalisuoralla harvan
porukan toiseksi.
SUPER MANGO: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa, peri johtopaikan viim. takasuoralla. Puutui
maalisuoralla epätasaisen porukan kolmanneksi.
SIR ROBERT: Vaihtoi 5. sisältä 5. ulos 900 jäljellä, käänsi viim. takasuoralla kolmannelle ja
neljännelle. Kiri maalisuoralla kamppailemaan viim. totosijasta harvassa porukassa.
SHE'S SO LADY: Jäi 4. sisältä loppukurvin alkessa väsyvän takana kauas hännille, mistä ehätti
maalisuoralla harvasta porukasta viim. rahoille.
PHANTOM SMITH: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä taipui maalisuoralla
taustalle epätasaisessa lähdössä.
HARMIMATIC TINKER: Taipui viim. takasuoralla johtavan rinnalta reippaan matkavauhdin
rasittamana.
FAITH IN LIFE: Kiersi kovassa avauksessa kolmatta ja eteni keulaan 1. takasuoralla, laukkasi viim.
takasuoran alussa.
EAST STAR GLIDE: Matkasi 2./3. sisällä, ei pysynyt viim. takasuoralla kärjen tahdissa. Ohitti
loppukurvin alussa vielä pahemmin väsyvän sisäkentän kautta. Tuli hännillä maaliin, mutta tuli
hylätyksi radalta poistumisesta.
WISH UPON A TARA: Nousi viim. takasuoralla hänniltä selissä kolmannelle, kadotti loppukurvissa
ravinsa ja laukkasi.
GOLLUM: Poissa.
LEEMARK'S DEBBIE: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 14,0-16,5-12,0

CALLELA LANCELOT: Sai vetää keulassa maltilla ja otti varman voiton.
WILLY WINGSTON: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä ja kiri toiseksi.
BERTA MINORE: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua etusuoralla. Nousi maalisuoralle
kolmannelle ja kiri totoon.
IN ICE PRINCESS: Pääsi vasta etusuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, mistä tsemppasi
neljänneksi.
GRACIE LABOUR: Haki maalisuoralla kiritilaa matkattuaan 3. sisällä, mutta ei saanut.
VERTIGO WAYWARD: Ei vain riittänyt johtavan takaa parhaille.
DUQUESA: Nousi viim. takasuoran alkaessa 5. ulkoa selässä kolmannelle, mutta ei yltänyt
hyvästä selästä huolimatta rahoille.
MIKE FACE: Seuraili 4. sisältä tasaisesti pienessä lähdössä kovassa lopetuksessa.
MR MALLORCA: Oli pussissa 3. ulkona, yritti kääntää pienen lähdön hänniltä hevosta ulkoradoille
maalisuoran alussa, mutta oli kovin vino ja kompuroi laukalle.

BWT MIRAGE: Poissa.
ICE INSANITY: Poissa.
HELLO FABIO: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 16,5-18,5-18,5-17,0

WHITECHARM OSCAR: Pääsi loppukurvin alussa 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä lipui
maalisuoralla varmaan voittoon.
HONORARY CONSUL: Laukkasi lähtöön jääden hännille, nousi etusuoralla kolmannelle. Pääsi
viim. takasuoralla 3. ulos ja 400 jäljellä 2. ulos, mistä puristi maalisuoralla toiseksi.
HIDE AND SHINE: Matkasi 4. sisällä, nousi loppukurvissa hiipuvista selistä ulos ja puristi totoon.
BOSS GUTSET: Jäi 2. kurvissa johtavan rinnalle, eteni lopukurvin alussa keulaan. Hiipui
maalisuoralla harvan porukan neljänneksi.
SUMMER AMOUR: Menetti loppukurvissa 3. sisältä hiipuvan takana asemiaan, kiri maalisuoralla
tilaa ssatuaan harvan porukan viidenneksi.
BLINK AGAIN: Tuli seuraillen perille 3. ulkoa.
DANCING MISSILE: Laukkasi häirittynä 1. kurvissa jääden takapareihin, sai epätasaisessa
porukassa lopulta rahaa.
EXMIN: Eteni keulaan 1. kurvin alussa, laukkasi 2. kurvin alussa paineen alla. Jatkoi 2. sisällä,
mistä seuraili lopulta viim. rahoille.
NICE GUY: Eteni 1400 jäljellä johtavan rinnalta keulaan, taipui loppukurvin alussa.
FIRE WITHIN: Laukkasi 1. kurvissa jääden taustalle.
LADY FLASH: Oli vaisu taustalla.
CARAMEL'S NAP: Laukkasi keskipareista 1. takasuoralla.
SILENCE WHISH: Laukkasi häirittynä 1. kurvissa.
GLORIOUS STAR: Laukkasi 2. sisältä 1. kurvissa.
REAL KNIGHT: Laukkasi 1. kurvissa häirittynä.
NEXT DIRECTION: Laukkasi 1. kurvissa.
Lähtö 9. Väliajat: 12,5-15,0-18,0-17,0

VICTOR FACE: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, eteni 400 jäljellä johtavan rinnalle ja lipui
maalisuoralla helppoon voittoon.
AMEX: Nousi viim. takasuoralla 2. sisältä toiselle ja eteni keulaan 400 jäljellä, mistä kamppaili
toiseksi.
MR MONEY MAKER: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, pääsi loppukurviin 2. ulos ja
kamppaili totoon.
WAKEFUL DIVER: Nousi viim. takasuoralla takaa selissä kolmannelle ja kiri maalisuoralla harvan

porukan neljänneksi.
GRACE SUNDANCE: Nousi takaa selissä kolmannelle n. 800 jäljellä. Kiri maalisuoralla asiallisesti
harvan porukan viidenneksi.
GOLD NARVA: Matkasi takapareissa, tuli harvanevassa porukassa kiertämättä ja puristi rahoille.
TREASURE AMIRAAL: Nousi viim. takasuoran alussa 4. sisältä suoraan vauhdilla pakittaneiden
perään ja putosi taustalle, mistä ei yltänyt enää rahoille.
DILLON POWER: Veti keulassa reipasta ja taipui 400 jäljellä.
JUST FOR ME: Ei vain riittänyt 3. sisältä.
BRIGHTSIDE DREAMER: Jäi viim. takasuoralla väsyvän takana 2. ulkoa taustalle, missä maaliin.
E.V. LUCA: Taipui viim. takasuoralla johtavan rinnalta.
RUMMENIGGE: Poissa.
Lähtö 10. Väliajat: 32,0-30,5-31,0-30,0

JUISERI: Laukkasi lähtöön, matka harvan porukan viidentenä. Nousi kolmannelle 850 jäljellä ja
eteni loppukurviin johtavan rinnalle. Puristi maalisuoralla varmaan voittoon.
P.S. VILTURI: Nousi 1300 jäljellä 3. sisältä toiselle, eteni keulaan vajaa kierros jäljellä. Kamppaili
maalisuoralla toiseksi.
TÄHTIHOTTI: Paransi takaa harvassa porukassa hiljalleen ja kiri maalisuoralla laukkojen
sävyttämässä lähdössä totoon.
MATHILDE: Matkasi kuudentena harvassa porukassa, eteni laukkojen sävyttämässä lähdössä
kolmanneksi 400 jäljellä ja jäi maalisuoralla neljänneksi.
TOKUMENTTI: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle, peri paljon sijoja kun puolet hevosista
hylättiin.
VILIMAUS: Laukkasi paineen alla keulasta kierros jäljellä jääden taustalle.
HENKAN HUILU: Laukkasi lähtösuoralla.
SEPÄN RENKI: Laukkasi lähtösuoralla.
CASMIR: Laukkasi viim. takasuoralla 2. sisältä.
T.J. JAKARI: Seuraili sekavassa laukkalähdössä keskipareista vain tasaisesti.
SUVI-SIIRI: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla.
MUISTON HUMINA: Kadotti viim. takasuoralla raviaan johtavan rinnalla ja alkoi jäädä, laukkaili
loppukurvissa.
POIKA-RAMIINI: Laukkasi taustalla 1. takasuoralla.
VIVANTER: Laukkasi maalisuoralla tosi harvassa porukassa keskivaiheilla ja menetti rahasijan.
RISTIKKO: Poissa.
OIVA PUNK: Poissa.

