Lähtö 1. Väliajat: 28,0-30,5-28,5-32,0

POPPI: Nousi 300 jäljellä 2. sisältä toiselle ja kiri äärimmäisen niukkaan voittoon.
TINAKENKÄTYTTÖ: Jäi keulasta viime metreillä niukasti toiseksi.
TULI-RUBIINI: Jäi kierros jäljellä 2. ulkoa 3. ulos, nousi selässä kolmannelle 700 jäljellä. Pudotti loppukurvin alussa 2.
ulos. Seurasi maalisuoralla totoon.
VALTRAN TÄHTI: Nousi etusuoran alussa 4. ulkoa selässä kolmannelle, jäi ilman vetoapua kierros jäljellä. Laukkasi 500
jäljellä menettäen asemiaan. Tuli harvassa porukassa vielä rehdisti neljänneksi.
ROMPUN BLONDI: Vaihtoi viim. takasuoralla 4. sisältä 3. ulos, kohosi loppukurvissa kolmannelle ja kiri harvasta
porukasta rahoille.
OIVA PUNK: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä.
WIIAN MILIISI: Nousi 1300 jäljellä 3. ulkoa kolmanelle ja eteni etusuoralla johtavan rinnalle, mistä alkoi jäädä
loppukurvissa.
MYLLYN TYYNE: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua etusuoralla. Ei jaksanut lopussa rahoille.
HUPSIS: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
BONAKI: Oli varsin vaisu 5. sisältä.
VENNELMON VARMA: Laukkasi hännillä 1. kurvissa.
MATHILDE: Laukkasi pitkäksi 1. kurvin alussa.
Lähtö 2. Väliajat: 16,5-18,5-19,5-17,5

PIKE'S BIRDY: Nousi 3. sisältä 300 jäljellä kiriin kolmannelle ja ehti linjalla niukkaan voittoon.
DESTINATION ONE: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja kiri toiseksi.
VANILLA PRICE: Vaihtoi viim. takasuoran alussa 5. sisältä 4. ulos, kohosi loppukurvissa ulkoradoille, kiri maalisuoran
hyvin ja ehti totoon.
WINNER'S CREDIT: Nousi 2. kurvissa sisäpareista 2. ulos, ei päässyt tulemaan maalisuoralla vapaasti, mutta saattoi
olla näennäisesti pussissa.
NOISY MICK: Kiersi kolmatta ja eteni keulaan 1. takasuoralla, jäi maalisuoralla ulos totosta.
CASSIE BEYONCE: Kesti johtavan rinnalta viim. rahoille.
AMOUR TIME: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa, nousi maalisuoralle 2. ulos, mistä seuraili maaliin.
FLYING CHIP: Ei päässyt tulemaan maalisuoralla 4. sisältä vapaasti rintaman takaa.
HERMIONE WINDCAPE: Nousi viim. takasuoralla 6. sisältä kolmannen jonoon, mutta ei petrannut.
THE LAST VICI: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, pilasi laukkaan 350 jäljellä.
MOSQUITO MILI: Oli vaisu 5. ulkoa.
AMORCE SAVAGE: Laukkasi 2. ulkoa 2. kurvin alussa ja taustalla viim. Takasuoralla.

Lähtö 3. Väliajat: 29,5-29,0-30,5-28,0

TUROPELLA: Jäi viim. takasuoralla 2. ulkoa 3. ulos, nousi selässä kolmannelle 400 jäljellä ja kiri maalisuoralla ulkoa
lujaa. Laukkasi lyhyesti vajaa sata jäljellä jäämättä ja kiri varmaan voittoon.
VOVORI: Veti keulassa tasaisen reipasta ja kamppaili maalisuoralla toiseksi.
KORVEN TINNITUS: Pääsi 500 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle ja kamppaili rehdisti totoon.
VASKER: Vaihtoi 900 jäljellä 4. sisältä 4. ulos, eteni viim. takasuoralla kolmannen kautta 2. ulos. Seuraili maalisuoralla
neljänneksi.
P.S. VILTURI: Seuraili 2. sisältä rahoille.
HILIPEE: Matkasi 4. ulkona ja 4. sisällä, mistä tuli harvassa porukassa seuraillen perille.
SEPÄN RENKI: Laukkasi 1. takasuoran alussa 2. ulkoa jääden 5. ulos, nousi viim. takasuoralla kolmannelle ja tuli
harvassa porukassa tasaisesti.
LIEKIN MUISTO: Oli vaisu 3. ulkoa.
EGOA ON: Taipui loppukurvissa johtavan rinnalta.
EKA-INKA: Laukkasi lähtöön.
HUVIMENO: Laukkasi viim. takasuoralla pitkäksi 3. sisältä.
LEIJAN LOIMU: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 19,0-18,0-16,0-18,0

OMEGA LEADER: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selässä neljännelle radalle, kiri maalisuoralla ulkoa voittoon.
POPS' SUNRISE: Jäi tasaisessa maaliintulossa keulasta viime metreillä toiseksi.
MIMA CHERIE: Vaihtoi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen jonoon, mahtui 300 jäljellä ulkoradoille ja kiri lujaa ehtien
tasapäin toiseksi.
MYRIAM KEMP: Matkasi 3./2. ulkona, mihin jäi voimia tallella pussiin.
CHICOTTE CHIC: Jäi pussiin 2. sisäpariin.
AIN'T SHE SWEET: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 1400 jäljellä, mistä kesti maalisuoralla vaativan reissun
päätteeksi rahoille.
FILL FACE: Jäi vaille kiritilaa 3. sisälle.
LEEMARK'S BEAUTY: Jäi ainakin näennäisesti pussiin matkattuaan 4. ulkona.
UNA SIGNORA: Pakitti 1. kurvissa ulkoa hännille, nousi maalisuoralla ulkoradoille ja kiri kamppailemaan rahasijoista.
CASHIER CENTER: Jäi pussiin ravattuaan 5. sisällä.
DREAMING BLUES: Nousi etusuoran alussa hänniltä kolmannelle, sai selän eteensä 800 jäljellä. Käänsi viim.
takasuoralla neljännelle ja eteni loppukurviin kärjen rinnalle kolmannelle. Ei jaksanut puristaa maalisuoralla rahasijoille.
ENOUGH LAUGH: Nousi viim. takasuoralla 6. ulkoa selissä kolmannelle, tuli tasaisesti yltämättä rahoille.
VINCITRICE: Nousi hänniltä kolmannen jonoon loppukurvin alkaessa, mutta ei yltänyt toivottomista asemista rahoille
käymättömässä sarjassa.
ICE INSANITY: Matkasi taustalla sisäpareissa, ei päässyt tulemaan viime metrejä vapaasti.
BELLA THE BOMBER: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 1400 jäljellä. Nousi kolmannelle 800 jäljellä. Taipui pahoin
loppukurvin alkaessa.
PHIONY TAG: Poissa.

Lähtö 5. Väliajat: 11,5-13,0-16,5

TAG THE GEL: Nousi loppukurvissa johtavan takaa toiselle, puristi maalisuoralla niukkaan, mutta hallittuun voittoon.
DONNIE BRASCO: Veti keulassa reipasta, kamppaili maalisuoralla tiukasta voitosta, mutta jäi toiseksi.
SHE'S SO LADY: Kohosi 4. ulkoa ulkoradoille loppukurvissa ja kiri totoon.
DONALDINJO: Pääsi loppukurvissa 3. sisältä 2. sisälle ja seuraili asiallisesti.
MIDNIGHT MOVER: Pakitti etusuoralla kolmannelta hännille, eteni loppukurvissa sisärataa keskivaiheille. Nousi
maalisuoralla toiselle ja puristi viidenneksi.
HARMIMATIC TINKER: Juuttui kolmannelle koko matkaksi, punnersi rehdisti viim. rahoille.
ARIANA: Nousi maalisuoralle tultaessa 5. ulkoa kirikaistoille, mutta ei ehtinyt enää rahoille.
LUXORIOUS LORD: Kiersi 1. kurvissa neljättä rataa, pääsi etusuoralla 4. ulos. Kohosi loppukurvin alussa selissä
kolmannelle, mutta ei edennyt vaikeista asemista.
SUN CAPITANO: Ei jaksanut puristaa johtavan rinnalta rahoille.
MINTO'S DON JUAN: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa selässä kolmannelle, pilasi pian laukkaan.
HELLO GARFIELD: Nousi 2. ulkoa selässä kolmannelle loppukurvin alussa, käänsi pian neljännelle. Pilasi laukkaan
maalisuoralla ja menetti kärksijan.
HOGWARTS EXPRESS: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 27,5-30,5-27,5-27,0

JAMIR: Mahtui 250 jäljellä 2. sisältä toiselle ja kiri maalisuoralla voittoon ennen ulkoa rinnalle kirinyttä A.T. Ekaa.
A.T. EKA: Pakitti alussa ulkoa hännille, pääsi lopulta 4. ulos. Kohosi selässä kolmannelle 900 jäljellä. Jäi ilman vetoapua
loppukurvin alkaessa. Kiri maalisuoralla voittomatsiin Jamirin kanssa.
VILLI-ANNA: Jäi maalisuoralla keulasta kolmanneksi.
LAKORI: Nousi maalisuoralle 3. sisältä 2. ulos ja puristi neljänneksi.
HUUGER: Nousi 300 jäljellä 2. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri tasaisesti viidenneksi.
KARTELLI: Jäi pahoin pussiin 3. ulos.
MEIJÄN TYTTÖ: Seuraili 4. sisältä tasaisesti.
SÄRKÄN KALLE: Taipui maalisuo9ralla johtavan rinnalta.
SIRKAN SAMU: Vaihtoi 800 jäljellä 5. sisältä 4. ulos, kohosi selässä kolmannelle viim. takasuoran alkaessa. Ei yltänyt
vaikeista asemista rahoille.
SATIININ SAKU: Oli vaisu takapareista.
VILMA LYYDIA: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1300 jäljellä, eteni vauhdilla johtavan rinnalle, mutta laukkasi ulkoradoille
1100 jäljellä. Jatkoi selässäö kolmannella radalla, mutta laukkasi uudelleen vajaa kierros jäljellä jääden kauas taustalle.
JULIANNE DAHLIA: Nousi 1300 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle, laukkasi kärjen rinnalta 500 jäljellä.

Lähtö 7. Väliajat: 17,0-20,0-19,5-18,0

LEEMARK'S DOMINIC: Eteni keulaan 2300 jäljellä, vastaili maalisuoralla varmaan voittoon.
EURO BOY: Vaihtoi 2100 jäljellä 4. sisältä toiselle ja jatkoi pian 2. ulkona. Nousi kolmannelle viim. takasuoralla ja kiri
toiseksi.
STONECAPES PRO: Nousi 1100 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, sai viim. takasuoran alussa vetoapua. Kiri maalisuoralla
totoon.
KICE: Ravasi 3. sisällä, nousi loppukurvissa 2. ulos, mutta ei päässyt tulemaan vapaasti.
SUCH A FAIRY: Pudotti loppukurvissa 4. ulkoa sisälle ja kiri vapaata sisärataa kamppailemaan viim. totosijasta.
JIMMIGRATION: Pääsi 2300 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, jatkoi 2000 jäljellä 3. ulkona. Nousi viim. takasuoralla
kolmannen jonoon ja kamppaili maalisuoralla viim. rahoille.
FINAL BET: Nousi loppukurvissa 6. ulkoa ulkoradoille ja kamppaili maalisuoralla rahasijoista.
CASINO DE FRANCE: Kohosi maalisuoran alussa 5. sisältä ulkoradoille, mutta ei ohitellut.
HARD CHIP: Pääsi 2000 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, ei jaksanut puristaa lopussa rahoille.
MY DREAM ANYWAY: Nousi sisältä hänniltä loppukurvissa ulkoradoille, mutta laukkasi samassa.
HAMILTON RACER: Taipui 2. sisältä loppukurvissa.
GOLDSHOE DORIS: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 25,0-24,5-28,5-23,5

JUNTTI-JUSSI: Laukkasi pari askelta lähtöön, pääsi 900 jäljellä 2. ulkoa johtavan rinnalle. Haki keulat viim. takasuoralla
ja irtosi ylivoimaiseen voittoon.
KOIVIKON KALLE: Nousi 5. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä ja kiri maalisuoralla toiseksi.
JOSVEIS: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä ja kiri maalisuoralla kolmanneksi kaukana voittaneen takana.
SIIRIN ÄLLI: Jäi viim. takasuoralla 3. ulkoa ilman selkää, eteni loppukurvissa harvan porukan toiseksi. Puutui
maalisuoralla neljänneksi.
VIXEN: Nousi 6. ulkoa selissä kolmannelle 800 jäljellä, kiri harvasta porukasta rahoille.
EKOLOKI: Tyytyi seurailemaan reippaassa vauhdissa 5. ulkoa.
LUMI-AATOS: Joutui vetämään reipasta, menetti keulat viim. takasuoralla, seuraili harvasta porukasta viim. rahoille.
VEKTORIN MAINE: Matkasi toisen jonossa keskivaiheille, mistä tasaisesti perille.
AKI-VEI: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
TURON MYRSKY: Pudotti 3. ulkoa 2. sisälle 2. kurvissa, alkoi jäädä viim. takasuoralla.
BALETIN SALAMA: Piti johtavan rinnalla yllä reipasta tempoa, kampesi 900 jäljellä ulkoradoille ja jäi taustalle.
MIKKO MANIA: Laukkasi kärjen takaa 1. kaarteessa.
SETELISOTTIISI: Oli taustalla vaisu ja keskeytti.
ILON ARI: Jäi viim. takasuoralla 3. sisältä väsyvän takana taustalla ja päätyi keskeytykseen.

Lähtö 9. Väliajat: 14,5-16,5-16,0-13,0

IDA'S OWEN: Veti keulassa tasaisen reipasta ja vastasi maalisuoralla varmaan voittoon.
FORCE ONE: Kiritti johtavan rinnalta keulassa ollutta Ida's Owenia, mutta ohi ei ollut asiaa.
ZEUS KEMP: Pääsi viim. takasuoralla 3. ulkoa 2. ulos, ei saanut lopussa kiritilaa, mutta ylsi totoon.
WILHELM NASH: Nousi 1100 jäljellä 6. ulkoa kolmannelle, sai pian selän eteensä. Kohosi loppukurvin alussa neljännelle
ja kiri tototaistoon.
IDA GLITTER: Nousi 600 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja kamppaili tasaisessa maaliintulossa totosijoistakin.
DEBRA BOKO: Antoi 2. sisältä hieman periksi ennen maalia ja putosi jäännösrahoille.
SIVORI EFFE: Vaihtoi etusuoralla 4. sisältä 4. ulos, ei saanut maalisuoralla kiritilaa.
FAKIR VICTORY: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1100 jäljellä, sai viim. takasuoralla selän eteensä. Ei päässyt tulemaan
rintaman takaa vapaasti.
FLIGHT APRIL: Jäi pussiin 3. sisälle.
LOVE DE VILLENEUVE: Seurasi pääjoukon hännillä tasaisesti perille.
ISSAQUAH SUND: Nousi loppukurvissa 5. ulkoa ulkoradoille, mutta ei ohitellut reippaassa lopetuksessa.
MONDEGREEN: Pakitti 1. kurvissa kolmannelta hännille, eteni 5. ja 4. sisälle, mistä laukkasi 300 jäljellä.
Lähtö 10. Väliajat: 14,0-15,0-12,5-15,0

ROCKET ZET: Eteni viim. takasuoran lopussa johtavan rinnalta keulaan ja nappasi maalisuoralla varman voiton.
INVANTAGGIO: Laukkasi 3. ulkona lyhyesti lähtösuoralla, pääsi loppukurvin alussa harvan porukan kolmanneksi ja
puristi maalisuoralla toiseksi.
ARCHIE RIDE: Nousi taipuvan takaa 3. sisältä viim. takasuoralla 4. ulos. Eteni loppukurvin alussa harvan porukan
neljänneksi ja kiri viime metreillä totoon.
LOVELY SKY: Pääsi loppukurvin alussa 2. ulkoa johtoon edenneen Rocket Zet kantaan 2. sisälle. Taipui viim. satasella
neljänneksi.
SENTRY: Jäi loppukurvin alussa 4. sisältä väsyvän takana taustalle, nousi maalisuoralle ulkoradoille ja kiri lujaa ehtien
harvan porukan viidenneksi.
PART TWO: Nousi loppukurvissa kiriin 5. ulkona, mutta ei yltänyt harvasta porukasta rahoille.
DEMI DE VELUWE: Tyytyi seureilemaan harvassa porukassa 4. ulkoa.
KIIKKU'S CHANCE: Taipui keulasta viim. takasuoralla.
CLASSIC ST PAT: Alkoi jäädä johtavan takaa viim. takasuoran alussa.
IPOD: Matkasi sisällä takapareissa, mistä tehtävä oli mahdoton.
HAMTARO S: Poissa.
GREEN PEPPER: Poissa.

Lähtö 11. Väliajat: 28,0-30,5-29,0-29,0

KIRMARALLI: Jäi 1. takasuoralla 2. ulkoa ilman selkää, lipui maalisuoralla varmaan voittoon.
RISTIKKO: Nousi 800 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle, kiri maalisuoralla hyvin toiseksi.
LIISAN TULILINTU: Nousi 6. ulkoa selissä kolmannelle 800 jäljellä, kohosi maalisuoralle viidennelle kaistalle ja kiri hyvin.
TINOS: Matkasi 2./3. ulkona, mistä kiri maalisuoralla asiallisesti neljänneksi.
HYMYHATTARA: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta 3. ulos, nousi kierros juostuna uudelleen kolmannelle. Punnersi
pitkällä kirillä viidenneksi.
IIDAN TÄHTI: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle 800 jäljellä. Ei yltänyt maalisuoralla kärkisijoille.
R.R. VALSSITAR: Pakitti 1. takasuoralla kolmannelta hännille ja eteni 4. sisälle. Vaihtoi viim. takasuoralla 3. ulos, seurasi
pääjoukossa maaliin.
SUKLAARILLA: Luovutti keulat 1. takasuoralla, oli maalisuoralla pussissa väsyvän takana.
MINSKAUS: Eteni 1. takasuoralla johtavan rinnalta keulaan, taipui maalisuoralla hännille.
VILLIKING: Oli tosi vaisu 3. sisältä.
PEHVERI: Poissa.
ELIAS JUONETAR: Poissa.
Lähtö 12. Väliajat: 16,0-17,5-15,5-17,5

KUNNAAN EINAR: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selissä kolmannelle, kohosi loppukurvissa rintamaan uloimmaksi ja
kiri varman voittoon.
FLOWER'S VICTORY: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle 600 jäljellä, käänsi loppukurvissa neljännelle ja kiri toiseksi.
GOLLUM: Tsemppasi johtavan rinnalta totoon.
GRAINFIELD ALEX: Veti keulassa reipasta, jäi maalisuoran taistossa neljänneksi.
ROWAN CAKE: Nousi maalisuoralla johtavan takaa 2. ulos, tuli viime metrit seuraillen.
READY PRESS: Nousi 600 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle, ei jaksanut puristaa maalisuoralla kärkisijoille.
LUCAS GRAN: Seuraili maalisuoralla 3. sisältä tasaisesti perille.
REAL STEEL: Matkasi pääjoukon hännillä, mistä lopussa vaisu.
HONORARY CONSUL: Laukkasi lähtöön ja taustalla 1. takasuoran lopussa.
SHE IS CECILIA: Laukkasi hännillä n. 850 jäljellä.
LEON DAHLIA: Poissa.
STONE CAPES OHIO: Poissa.

