Lähtö 1. Väliajat: 40,0-37,5-36,5-38,0

MIRKAN MOSSE: Eteni keulaan 2. kurvin alussa ja otti maalisuoralla varman voiton.
SÄRKÄN SÄRMÄ: Luovutti keulat 2. kurvin alussa, piti maalisuoralla harvan porukan toiseksi.
VÄLKYN VESKU: Eteni kierros jäljellä harvan porukan neljänneksi ja viim. takasuoralla kolmanneksi,
kamppaili maalisuoralla kakkosesta.
ROSARIINA: Seuraili todella harvassa porukassa keskivaiheilta tasaisesti.
LIISI LI: Laukkasi 1. kurvin alussa pudoten epätasaisessa lähdössä taustalle.
PÖLYLIINA: Matkasi 3. sisällä, kadotti raviaan viim. puolikkaalla ja vajosi taustalle.
RUSLIINA: Laukkasi takapareissa 1. takasuoralla, missä oli jatkossa heikolla ravilla.
TUULINIEMEN AARONI: Laukkasi lähtösuoralla ja kolmannelta radalta 1. takasuoran alussa. Laukkasi
jälleen etusuoran alussa ja kierros jäljellä. Otti laukkojen välissä hyvin vauhtia.
TURON SÄVEL: Laukkasi lähtösuoralla ja 1. kurvissa.
TUPLA-VALTRAUS: Laukkasi etusuoran alkaessa toiselta ilman selkää ulkoradoille. Eteni viim. takasuoralla
keskivaiheille, laukkasi loppukurvissa uudelleen.
VELI VALENTINO: Poissa.
HILAN JÄTKÄ: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 12,0-20,5-19,0-21,0

ANTONIO NARVA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä ja kiri maalisuoralla varmaan voittoon.
MISSY CHIP: Eteni viim. takasuoralla 5. ulkoa sisäkautta keskipareihin, mahtui maalisuoralla ulkoradoille ja
kiri viime metreillä toiseksi.
STAR JULIA: Nousi loppukurvissa johtavan takaa toiselle ja puristi maalisuoralla totoon.
AMIRAAL VICTOR: Nousi loppukurvissa 3. sisältä 2. ulos, ei päässyt tulemaan maalisuoralla vapaasti.
FLYING CHIP: Nousi hänniltä kolmannelle 900 jäljellä ja kiri maalisuoralla asiallisesti rahoille.
SWEET PETE: Matkasi 4. sisällä, tuli porukan keskeltä maalisuoralla tasaisesti perille.
TOY SURPRISE: Ei pysynyt viim. takasuoralla 2. ulkona selässä, oli loppukurvissa vielä pahemmin väsyvän
takana ja jäi taustalle.
RIION VALENTINO: Taipui viim. takasuoralla johtavan rinnalta.
MISS LADY LINDY: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 800 jäljellä, mutta ei edennyt.
WINZET: Jäi painamaan keulassa alussa naruille, rauhoitti matkalla vauhtia. Kangistui maalisuoran alussa ja
alkoi painaa tosi voimakkaasti sisälle ja poistui radaltakin.
AMORCE SAVAGE: Poissa.
DEVIL'S PRINCESS: Poissa.

Lähtö 3. Väliajat: 29,5-29,5-32,5-28,5

MINSKAUS: Laukkasi 1. kurvin lopussa pääjoukon hänniltä, eteni pienehkössä lähdössä 4. ulos. Nousi
kolmannelle 500 jäljellä ja kiri maalisuoralla rintamasta voittoon.
R.R. VALSSITAR: Kamppaili keulasta tasaisessa maaliintulossa toiseksi.
FORTUNATAR: Kamppaili tasaisessa maaliintulossa johtavan rinnalta totoon.
PUULAN TUULI: Vaihtoi 3. sisältä 3. ulos kierros jäljellä, kohosi selässä kolmannelle 300 jäljellä ja kiri
tasaisesti.
PRAMIA: Seuraili 2. ulkoa viim. rahoille.
JULIANNE DAHLIA: Pudotti kierros jäljellä 4. ulkoa 3. sisälle, tuli pääjoukossa tasaisesti perille.
RILLAKKA: Taipui lopussa 2. sisältä taustalle.
LORUTYTTÖ: Juuttui kolmannelle, mistä taipui taustalle viim. takasuoran alussa.
TOPMAR: Alkoi jäädä jo etusuoralla 3. ulkoa.
Lähtö 4. Väliajat: 39,5-35,5-32,0-31,0

POIKA-HOTTI: Eteni keulaan 1400 jäljellä, mistä nappasi varman voiton.
LIISAN TULILINTU: Laukkasi 2. ulkoa 800 jäljellä häiriöstä jääden taustalle, kulki lopun lujaa ja ehti harvan
porukan toiseksi.
MALLI-MAISA: Matkasi 4. sisällä, pääsi loppukurvissa harvan porukan kolmanneksi ja puristi maalisuoralla
totoon.
HURMAN SUVI: Seuraili 2. sisältä harvan porukan neljänneksi.
VIRIN VIHTORI: Laukkasi toiselta ilman selkää 800 ennen maalia jääden takapareihin. Seuraili laukkojen
sävyttämässä epätasaisessa lähdössä lopulta viim. rahoille.
VETOROVI: Ei riittänyt kovassa porukassa taustalta.
KOPRAN SUHARI: Oli heikolla ravilla ja laukkasi 1. takasuoran alussa keskipareista. Oli jatkossa taustalla
vaisu.
SISU-SYKE: Laukkasi lähtösuoralla, laukkasi 350 jäljellä keskipareista uudelleen.
MARMARDU: Eteni 1. takasuoralla keulaan, laukkasi 2. kurvin alussa. Jatkoi keskivaiheilla, mutta laukkasi
loppukurvin alussa uudelleen.
MYRSKYN TUULI: Laukkasi taustalla 2. kurvissa.

Lähtö 5. Väliajat: 28,0-30,5-35,0-23,5

PEHVERI: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, irtosi voittomatsiin Iidan Tähden kanssa. Tiukka taisto ratkesi
maalin tuntumassa Iidan Tähden laukkaan.
RISTIKKO: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle, kiri kaukana kärkiparin takana kolmanneksi.
Peri vielä kakkosen vastustajan laukattua maaliin.
ÄRSYKE: Ravasi toisella ilman selkää, jäi loppukurvin alussa kolmannelle sijalle. Piti asemansa harvassa
porukassa vastustajan laukattua edeltä maaliin.
KORVEN TINNITUS: Nousi viim. takasuoralla 3. sisältä toisen jonoon, tuli harvassa porukassa tasaisesti.
SUKLAARILLA: Luovutti keulat 1. takasuoran alkaessa, ei yltänyt kovassa lopetuksessa kärkeen.
TINOS: Seuraili reippaassa lopetuksessa 4. ulkoa.
HISSUN KATTI: Matkasi pääjoukon hännillä, mistä oli lopussa perin vaisu.
IIDAN TÄHTI: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, irtosi voittomatsiin Pehverin kanssa.
Laukkasi juuri ennen maalia ja menetti voittonsa.
VIENAN MYRSKY: Laukkasi lähtöön.
VILLIKING: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 18,0-19,5-18,0-15,0

DELILAH: Vaihtoi loppukurvissa 3. sisältä 3. ulos, käänsi maalisuoralle neljännelle radalle ja kiri niukkaan
voittoon.
SANDELSSON: Hyökkäsi maalisuoralle tultaessa 2. ulkoa ja kiri tasaisesta rintamasta toiseksi.
KUNNAAN EINAR: Eteni 1. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä tsemppasi totoon.
J.A. NINJA: Ei päässyt tulemaan lopussa vapaasti rintaman takaa matkattuaan 4. sisällä.
RENEE JOURNEY: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, mistä jäi maalisuoralla jäännösrahoille.
ROSI'S BIANCA: Luovutti keulat 1. takasuoran alkaessa, ei saanut lopussa tilaa.
GRAINFIELD ALEX: Nousi 800 jäljellä 4. ulkoa selissä kolmannelle, kohosi loppukurvissa neljännelle
hiipuvan takaa.
EAST STAR GLIDE: Nousi 800 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle, tehtävä oli liian vaikea kiihtyvässä
vauhdissa.
MISTER BEAN: Nousi 800 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, mutta kiri hyytyi jo loppukurvissa.
Tehtävä oli kuitenkin kiihtyvässä vauhdissa jo mahdoton.
WISH UPON A TARA: Laukkasi hännillä viim. takasuoralla.
LEON DAHLIA: Poissa.
CARAWAY RUNNER: Poissa.

Lähtö 7. Väliajat: 17,0-19,0-13,0

PRINCE DEAN: Sai vetää keulassa maltilla ja nappasi maalisuoralla helpon voiton.
CAPITANO WEB: Nousi maalisuoralla johtavan takaa toiselle ja kamppaili toiseksi.
ARCHIE PRESS: Pääsi maalisuoralla 3. sisältä 2. sisälle ja nappasi totosijan voittaneen takaa.
PINE ROSS: Nousi 300 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja kiri tasaisesti.
ICE INSANITY: Kamppaili johtavan rinnalta viidenneksi.
GRACIE LABOUR: Sai liian myöhään maalisuoralla kiritilaa 4. sisältä.
RIM BAY QUEBEC: Tyytyi seurailemaan 5. sisältä kovassa lopetuksessa.
CALL ME QUEEN: Laukkasi lähtöön, sai asemat 4. ulkoa. Kohosi loppukurvissa kolmannelle, mutta laukkasi
maalisuoralle tultaessa.
ROSIE'S WARRIOR: Nousi 3. ulkoa kolmannelle loppukurvissa, mutta ei edennyt vauhdin kiihtyessä.
POKERCHIP DELL: Laukkasi lähtöön.
DREAMY BOOM BOOM: Poissa.
DREAMING BLUES: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 20,5-19,5-16,0-14,5

NEXT DIRECTION: Lipui johtavan rinnalta varmaan voittoon.
PAM HALLOVER: Veti keulassa toisen ringin reipasta ja kamppaili toiseksi.
HARMIMATIC TINKER: Nousi loppukurvin alkaessa 4. sisältä toisen jonoon, sai tilaa maalisuoralle tultaessa
ja lopetti hyvin ehtien totoon.
SILENCE WHISH: Seuraili 2. ulkoa neljänneksi.
VANIERE: Käänsi maalisuoran alussa 5. sisältä ulkoradoille ja kiri asiallisesti.
HONORARY CONSUL: Pummasi lähdön, eteni taustalta 5. ulos matkalla ja käänsi viim. takasuoralla
kolmannelle. Tuli reippaassa lopetuksessa rehdisti rahoille.
NABANDER: Seuraili kovassa porukassa 2. sisältä parhaansa mukaan.
RUMMENIGGE: Ei päässyt tulemaan 3. sisältä vapaasti.
SUMMER AMOUR: Tuli reippaassa lopetuksessa 4. ulkoa seuraillen.
OBRIGADO: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, mutta ei edennyt ja valui taustalle.
PRAYER'S HOPE: Laukkasi pahoin 1. kurvin alussa ja keskeytti.
E.V. LUCA: Poissa.

Lähtö 9. Väliajat: 12,0-13,5-16,5-17,0

MONDEGREEN: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä 2. ulos ja kiri maalisuoralla ylivauhtisen kisan voittoon.
SALADINO: Nousi viim. takasuoralla 3. sisältä toiselle ja kamppaili maalisuoralla kuuden hevosen lähdössä
totoon.
DEBRA BOKO: Veti keulassa lujaa painettuaan naruille ja kangistui maalisuoralla pienen lähdön
kolmanneksi.
IDA'S OLIVER: Seuraili 2. sisältä pienessä lähdössä rahoille.
WHAT'S GOING ON: Nousi viim. takasuoran alussa 2. ulkoa kolmannelle, mutta ei edennyt pienessä
lähdössä.
CHAMP WALK IN: Alkoi jäädä viim. takasuoran alussa johtavan rinnalta ja laukkasi taustalla loppukurvissa.
THE HUNK: Poissa.
SUPER DON: Poissa.
DIESEL STAR: Poissa.
Lähtö 10. Väliajat: 14,5-18,0-18,0-20,0

FINAL BET: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja eteni loppukurvin alussa johtavan rinnalle, mistä
puristi maalisuoralla hallittuun voittoon.
CLAYCAPE BOOST: Nousi viim. takasuoralla 5. sisältä kolmannen jonoon ja kiri maalisuoralla ulkoa
voittotaistoon.
TIPTOE DELL: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa, mistä kamppaili maalisuoralla totoon.
BABLO BEYONCE: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri asiallisesti.
DON AMOR: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa, seuraili maalisuoralla rahoille.
HERMIONE WINDCAPE: Nousi loppukurvissa 6. ulkoa ulkoradoille ja kiri asiallisesti rahoille.
TREASURE AMIRAAL: Nousi takaa kolmannelle 2. kurvin alussa ja etni etusuoralla johtavan rinnalle. Putosi
maalisuoralla niukasti ulos rahoilta.
GLORIOUS STAR: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle, laukkasi hyvästä noususta 300
jäljellä.
PRINCESS DORIS: Oli vaisu maalisuoralla 3. sisältä.
HOLLYWOOD HILLS: Seuraili porukan hännillä maaliin.
EXMIN: Pääsi 1400 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, ja jatkoi etusuoralla 2. ulkona. Laukkasi viim.
takasuoralla.
WILD FOURMOTION: Laukkasi takapareista pahoin 1. takasuoralla tullen hylätyksi. Eteni taustalta mukaan
pääryhmään, missä tuli voimia tallella maaliin.

