Lähtö 1. Väliajat: 23,0-23,0-18,0-22,0

BEAU SANCY: Pääsi 3. sisältä 2. sisälle 850 jäljellä, nousi maalisuoralle kiriin ja nappasi varman voiton
tarkan reissun päätteeksi.
ALL MY LOVING: Eteni johtavan rinnalta keulaan 250 jäljellä ja kamppaili maalisuoralla toiseksi.
OXAN WINX AND WONX: Laukkasi lähytöön, eteni taustalta 5. ulos 1200 jäljellä. Nousi 3. kurvissa selässä
kolmannelle, käänsi viim. takasuoran alussa neljännelle. Eteni loppukurvin alussa viidennelle sijalle ja puristi
maalisuoralla totoon.
GIGOLO AMOK: Laukkasi 1. kurvin alussa takapareissa jääden taustalle, eteni 900 jäljellä 5. ulos. Kohosi
loppukurvissa ulkoradoille ja kiri harvasta porukasta hyvin neljänneksi.
WINTER AMIRAAL: Matkasi sisällä takapareissa, nousi loppukurvissa kolmannelle ja kiri harvasta porukasta
rahoille.
PARADISE BEYONCE: Taipui keulasta 300 jäljellä.
WILD RED DREAM: Nousi 4. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, kiri hyytyi pahoin loppukurviin.
SLAVER PROXIMO: Laukkasi 1. kurvissa lyhyesti takapareissa, eteni lopulta 4. sisälle, mistä oli lopussa
vaisu.
REBEL MAURITZ: Nousi loppukurvissa taipuvan takaa 3. ulkoa kolmannelle, mutta laukkasi 300 jäljellä.
MAR ZEFYR: Ei pysynyt loppukurvissa 2. ulkona selässä ja laukkasi maalisuoralla tultaessa.
INNOMINATE: Nousi 850 jäljellä johtavan takaa 2. ulos, laukkasi maalisuoralla kolmannen sijan.
HARMIGEDDON TINKER: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 43,0-40,5-34,5-34,0

MAJATALON JÄTKÄ: Nousi 5. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä, sai pian vetoapua. Käänsi 300 jäljellä
neljännelle ja kiri rintamasta varmaan voittoon.
HUMIRO: Matkasi pienen pääjoukon hännillä, käänsi loppukurvissa ulkoradoille ja kiri mukaan tasaiseen
rintamaan.
HAITEK: Pääsi 3. sisältä 2. sisälle 800 jäljellä, nousi loppukurvissa laukkaavan takaa 3. ulos. Sai tilaa
myöhään maalisuoralla ja ennätti vielä totoon.
VIONNE: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, kamppaili maalisuoralla rintamassa totosijoista.
MELLAKKA: Lähti 60 metrin pakilta, eteni pääjoukon hännille. Nousi loppukurvissa ulkoradoille ja kiri
maalisuoralla viidettä kaistaa mukaan leveään rintamaan.
HYMYNVIRNE: Nousi 1. takasuoran alussa 3. sisältä johtavan rinnalle, jatkoi pian 2. ulkona. Ei päässyt
tulemaan maalisuoralla vapaasti.
PYÖRIÄN TOPIAS: Laukkasi toiselta ilman selkää 1800 jäljellä, eteni 1. takasuoralla uudelleen johtavan
rinnalle. Eteni maalisuoran alkaessa keulaan, mutta hyyytyi selvästi viim. satasella ja putosi porukan
viimeiseksi.
KOIVIKON HELMI: Laukkasi 4. ulkoa kierros jäljellä, eteni viim. takasuoralla 3. ulos. Laukkasi loppukurvin
alussa uudelleen. Otti hyvin vauhtia, mutta laukkasi maalisuoran alkaessa kolmannen kerran. Oli ennen
lähtöä ja lämmittelyssä heikolla ravilla.
KÖMIN LENTO: Laukkasi keulasta viim. takasuoran lopussa.
KAUNIS ELSA: Ei pysynyt 2. sisällä selässä ja laukkasi etusuoran alussa.
JAAJO: Laukkasi lähtösuolralla ja myöhemmin taustalle, oli jo ennen lähtöä epävireisen näköinen.
VIVA ORION: Poissa.

Lähtö 3. Väliajat: 31,5-32,5-32,5-29,0

MARMARDU: Kohosi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, eteni loppukurvin alussa johtavan rinnalle ja jyräsi
maalisuoralla varmaan voittoon.
JUISERI: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, hapuili 500 jäljellä. Kiri jälleen hyvin, hapuili 100
jäljellä uudelleen, ehätti vielä toiseksi.
TULI-RUBIINI: Eteni johtavan rinnalta keulaan 500 jäljellä, kamppaili maalisuoralla totoon.
APANTERI: Nousi loppukurvissa hänniltä ulkoradoille ja kiri tosi harvan porukan neljänneksi.
ARADONNA: Seuraili harvenevasta porukasta 2. ulkoa rahoille.
LAILAN LIITO: Luovutti keulat 1. kurvissa, jatkoi 1. takasuoralla 3. sisällä. Menetti loppukurvin alussa
väsyvän takana hieman asemiaan, tuli lopun tasaisesti tosi harvassa porukassa.
VEERAN VENDLA: Luovutti keulat 1. takasuoralla, antoi viim. puolikkaalla selvästi periksi.
TURELIINU: Vaihtoi 3. kurvissa 4. sisältä 3. ulos, mistä oli vaisu.
JUGULI: Nousi 1. takasuoran alussa 3. sisältä toiselle ja eteni pian keulaan. Hiljensi viim. takasuoran
lopussa ja putosi kauas taustalle.
EINON TOIVO: Laukkasi takapareissa 2. kurvissa, keskeytti myöhemmin taustalla.
VIRIN VEIJARI: Poissa.
REMPSAKE: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 16,0-18,0-16,0-15,5

VILAR LAKE: Sai vetää keulassa maltilla ja otti maalisuoran reippaassa lopetuksessa tosi helpon voiton.
WALK A MILE: Nousi viim. takasuoran alussa 3. sisältä 2. ulos, käänsi maalisuoran alussa kolmannelle ja kiri
toiseksi.
MATTERAZZI BOB: Liftasi 2. sisältä totoon.
BWT FIREFOX: Matkasi 4./3. sisällä, mistä seuraili harvenneessa porukassa rahoille.
THUNDERBIRD F: Jäi 2./3. ulkoa taustalle, ei ravannut puhtaasti.
O'LITTLEBIGJOE: Oli takapareista tosi vaisu ja jäi lopussa kauas taustalle.
EVELYN INDEX: Aloitti johtavan rinnalla, jatkoi 2. ulkona 1400 jäljellä. Keskeytti 800 jäljellä kengän pudottua.
J.C. LADY PRINCESS: Poissa.
SUDBURY: Kiersi 2. kurvin alussa 3. ulkoa johtavan rinnalle, mistä hiipui maalisuoralla pienessä lähdössä
selvästi ja jäi ulos rahoiltakin.
MAIN DANGER: Poissa.
CASH LANE: Poissa.

Lähtö 5. Väliajat: 13,0-17,5-24,5-14,5

DESTINATION ONE: Jäi johtavan rinnalle 1. kurvin lopussa, eteni 1500 jäljellä keulaan. Sai rauhoittaa paljon
vauhtia kovan avauksen jälkeen. Vastasi maalisuoralla niukkaan hallittuun voittoon ennen Batman Evoa.
BATMAN EVO: Jäi 1. takasuoran lopussa toiselle ilman selkää. Haastoi maalisuoralla keulassa olleen
Destination Onen, mutta ei päässyt ohi.
LEON: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja kamppaili rehdisti totoon.
COLD LUCKY GIRL: Prässäsi keulaan 1. kurvin lopussa, jatkoi 1500 jäljellä 2. sisällä. Seuraili lopussa
neljänneksi.
HAMILTON RACER: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa kovan avauksen päätteeksi, jäi 1. takasuoran lopussa
3. sisälle. seuraili maalisuoran reippaaassa lopetuksessa rahoille.
CENTER GLIDER: Seuraili 3. ulkoa jäännösrahoille.
MAXWELL GIRL: Matkasi 5. sisällä, mistä ei yltänyt maalisuoran reippaassa lopetuksessa rahoille.
APARDO: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle, eteni loppukurvissa 2. ulos. Laukkasi
maalisuoran alussa ja menetti paljon asemiaan.
MS BEAUTY PEPPER: Tyytyi seurailemaan 4. sisältä.
FALCON WINDCAPE: Laukkasi takana 1. kurvin alussa jääden taustalle.
NERUDA: Nousi viim. takasuoralla takaa selissä kolmannelle, mutta ei edennyt vauhdin kiihtyessä.
ORSOLINA: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 13,0-17,5-17,5-17,0

GOLLUM: Kiersi 1. takasuoran alussa johtavan rinnalle ja eteni pian keulaan, missä veti tasaisen reipasta ja
otti varman voiton.
GRAINFIELD ALEX: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa. Nousi maalisuoralla toiselle, mutta ei haastanut
voittajaa.
SANDELSSON: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, kiri maalisuoralla harvenneen
porukan kolmanneksi.
AFRODITE LLOYD: Pääsi maalisuoralla 4. sisältä 3. sisälle ja seurasi neljänneksi.
SAHARA CRACK IT: Kiersi kierros jäljellä 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä oli tasainen viides.
ROSI'S BIANCA: Matkasi 2./3. sisällä, nousi loppukurvissa 2. ulos. Mahtui kolmannelle sata jäljellä hiipuvan
takaa, mutta ei ehtinyt enää rahoille.
RENELLE: Nousi maalisuoralle 5. sisältä ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti.
FANTOM SUNDANCE: Matkasi porukan hännillä, nousi maalisuoralle ulkoradoille, mutta tehtävä oli liian
vaikea.
STANLEY GOOD SPEED: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua kierros jäljellä. Ei jaksanut lopussa
kärkisijoille.
QUICK DIESEL: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, antoi maalisuoralla selvästi periksi jääden
taustalle.
LEEMARK'S DEBBIE: Poissa.
BLADY BOLS BLUE: Poissa.

Lähtö 7. Väliajat: 32,5-28,5-29,0-28,0

DIKTAATTORI: Nousi 1. kurvissa 2. ulkoa kolmannelle ja eteni keulaan 2. kurvin alussa. Nappasi
maalisuoralla varman voiton.
JAMIR: Nousi etusuoran alkaessa 3. sisältä johtavan rinnalle, mistä kamppaili toiseksi.
PIIRKA: Luovutti keulat 2. kurvin alussa Diktaattorille, ei päässyt tulemaan lopussa täysin vapaasti, mutta oli
rintamasta tasapäin kolmas.
LUMI-AATOS: Aloitti johtavan rinnalla, jatkoi etusuoran alussa 2. ulkona. Nousi maalisuoralle kolmannelle ja
kiri tasapäin kolmanneksi.
VÄLKYN TUISKU: Kiri maalisuoralla 4. sisältä porukan keskeltä asiallisesti rahoille.
VILLI-ANNA: Matkasi 3./4. sisällä, ei päässyt tulemaan maalisuoralla täsin vapaasti rintaman takaa.
TESANTTI: Nousi maalisuoralla 3. ulkoa kiriin, mutta lopetti lähinnä tasaisesti.
TUROVELI: Peitsasi ja laukkasi 1. kurvin alussa takapareissa, eteni lopulta 4. ulos. Nousi selässä
kolmannelle 900 jäljellä, pudotti viim. takasuoran alussa takaisin toisen jonoon. Ei päässyt tulemaan
maalisuoralla täysin vapaasti, mutta kaikki saattoi olla pelissä.
VEKTORIN MAINE: Nousi etusuoralla hänniltä selissä kolmannelle, mutta ei ohitellut.
DOMINIK: Jäi 5. sisältä taustalle.
PULUN PILKE: Laukkasi lähtösuoralla, ei ollut parhaalla mahdollisella ravilla hännillä ja keskeytti lopulta.
SETELISOTTIISI: Laukkasi keskipareista pitkäksi n. 1300 jäljellä.
TÄHTI KEPU: Kiersi kolmatta, laukkasi kärjen rinnalta viim. takasuoralla pitkäksi.
Lähtö 8. Väliajat: 29,5-28,5-35,0-30,5

VÄLKYN TUULI: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, eteni keulaan etusuoran alussa. Vastaili maalisuoralla
varmaan voittoon.
TUMEN TOMERA: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä 2. ulos, sai maalisuoralla vapaan radan ja kiri toiseksi.
VIIRUN HUISKAUS: Nousi 3. sisältä 2. ulo 1300 jäljellä, jäi pian ilman selkää. Puolsi maalisuoralla
kolmannelle ja tuli kolmanneksi.
VALTORI: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle, kamppaili rintamassa totosijoista.
P.S. VILTURI: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran lopussa, jatkoi etusuoran alussa 2. sisällä.
Seuraili maalisuoralla rahoille rintaman takana.
KITTA: Seuraili 4. sisältä tasaisti.
CAPRI: Luovutti keulat 1. takasuoralla, jäi etusuoran alussa 3. sisälle. Nousi loppukurvissa ulkoradoille,
laukkasi n. 150 jäljellä ja menetti mahdollisen rahasijan.
VOUTI VERONA: Oli vaisu 3. ulkoa.
VOVORI: Laukkasi lähtöön.
TAKENOTE: Laukkasi lähtöön.
LEKSUS: Poissa.
TINAKENKÄTYTTÖ: Poissa.

Lähtö 9. Väliajat: 15,0-17,0-14,5

MIDNIGHT MOVER: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle, haki
loppukurvissa keulat ja otti varman voiton.
ICE INSANITY: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle ja eteni loppukurvissa johtavan rinnalle.
Kamppaili maalisuoralla harvan porukan toiseksi.
ELEGANT LEGACY: Luovutti keulat 1300 jäljellä, jäi loppukurvissa 3. sisälle. Nousi maalisuoralle toiselle ja
puristi totoon.
GANADOR: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selässä kolmannelle, kamppaili maalisuoralla pienessä
lähdössä viim. rahoille.
HELLO FABIO: Matkasi pienessä lähdössä 3. ulkona, kiri lopussa ulkoa kamppailemaan viim. rahoista.
WITCH IT: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä.
LOW FLYER: Nousi johtavan takaa toiselle 1. kurvin alussa ja eteni nopeasti keulaan. Sai vetää maltilla,
mutta oli valmis jo loppukurvissa.
LÖTEN'S NOBODY: Ei jaksanut johtavan rinnalta kärkisijoille.
NEWMAN TUNA: Poissa.
CASE CLOSED: Poissa.
RIM BAY QUEBEC: Poissa.
PINE ROSS: Poissa.
Lähtö 10. Väliajat: 15,0-16,0-21,0-17,5

DREAM CREAM: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, kiri maalisuoralla pitkän kirin päätteeksi varmaan
voittoon.
JIMMY RAY: Nousi 800 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja eteni pian johtavan rinnalle, jatkoi loppukurvissa
keulaan ja kamppaili lopussa toiseksi.
WINNER'S CREDIT: Matkasi 4. ulkona, menetti viim. takasuoran alussa asemiaan nopeasti hiljentäneen
takana. Nousi loppukurvissa ulkoradoille ja ehätti hyvällä lopetuksella totoon.
CAPRICORN LINDY: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle 800 jäljellä, jäi ilman vetoapua viim. takasuoralla.
Puristi maalisuoralla neljänneksi.
THE LAST VICI: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoralla, menetti paikkansa loppukurvissa ja seuraili
jäännösrahoille.
LESSONS IN LOVE: Nousi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. ulos, sai vapaan radan maalisuoralle tultaessa,
mutta tuli vain tasaisesti.
STORMY RAIN: Nousi takaa selissä kolmannelle 800 jäljellä, tuli tasaisesti yltämättä rahoille.
CASSIE BEYONCE: Luovutti keulat 1. takasuoralla, jäi loppukurvissa 3. sisälle. Nousi maalisuoralle 2. ulos
ja tuli seuraillen.
BLUESMAN PEE: Tyytyi seurailemaan 4. sisältä.
VINCENT CROFT: Kiersi 1. takasuoralla takaa johtavan rinnalle, mistä hiljensi pahoin viim. takasuoran
alussa ja keskeytti.
FLYING CHIP: Poissa.

GIANT LEAP: Poissa.

