Lähtö 1. Väliajat: 40,0-37,5-33,0-31,0

ONON NOPSAHOTTI: Nousi keskipareista kolmannelle 1800 jäljellä, eteni johtavan rinnalle. Jatkoi kierros jäljellä
keulaan ja otti epätasaisessa lähdössä varman voiton.
KIIEKSEN TULI: Nousi etusuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle, eteni loppukurvin alussa toiseksi ja piti asemansa perille
epätasaisessa lähdössä.
PIILOPRINSESSA: Jäi kierros jäljhellä 3. ulkoa ilman selkää, seuraili harvanevan porukan kolmanneksi.
PONTRIOT: Matkasi harvassa porukassa keskipareista ja kiri maalisuoralla kaukana voittaneen takana neljänneksi.
TUULINIEMEN AARONI: Hapuili lähtöön jääden hännille, kiri lopussa tosi harvassa porukassa rahoille.
TUUTORI: Eteni keskipareista harvan porukan neljänneksi viim. takasuoran lopussa, mutta laukkasi pian. Seuraili
jäännösrahoille.
ROSARIINA: Seuraili sisältä keskipareista riittämättä.
TIMMIN TYTTI: Laukkasi lähtöön ja 1. kurvissa jääden taustalle.
LIISI LI: Pudotti 2. ulkoa 2. sisälle kierros jäljellä, alkoi jäädä viim. takasuoralla.
TÄHTI ELMERI: Laukkasi etusuoralla luovutettuaan johtopaikan.
POVER: Laukkasi tahmean alun jälkeen 1. takasuoralla pitkäksi.
SÄRKÄN SÄRMÄ: Laukkasi 1. takasuoralla edettyään juuri toiselle sijalle.
KARMELITA: Poissa.
PÖLYLIINA: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 34,5-35,5-30,5-34,0

MÄEN EINO: Eteni harvan porukan toiseksi 1500 jäljellä, runnoi maalisuoralla varmaan voittoon.
PUHARIN URKKI: Veti keulassa kolmannen puolikkaan reipasta, kamppaili maalisuoralla harvan porukan toiseksi.
MUUSAN MUKSU: Matkasi harvan porukan kolmantena, piti asemansa perille.
TULIPIIPPU: Matkasi harvassa porukassa neljäntenä ja piti asemansa perille saakka.
TROODON: Laukkasi lähtöön, ravasi tosi harvassa porukassa viidentenä ja piti viim. rahoille.
MATHILDE: Laukkasi 1. takasuoran alkaessa hännillä, eteni matkalla keskivaiheille tosi harvaa porukkaa ja tuli seuraillen
perille.
JOJOTAR: Laukkasi 1. kurvin lopussa takapareissa, nosui etusuoralla kolmannelle ja tuli tosi harvassa porukassa
tasaisesti.
VILLIN VIKSU: Laukkasi lähtösuoralla ja etusuoralla keskipareista jääden taustalle.
VILIMAUS: Laukkasi keskipareista pitkäksi 1. kurvin alussa.
TURBO-VÄINÖ: Laukkasi 1. takasuoran alussa, taustalla 850 jäljellä ja viim. takasuoralla.
Lähtö 3. Väliajat: 17,0-20,0-20,0-16,0
EI KUVAA!
DREAM CREAM: Pudotti 1. kurvin lopussa johtavan rinnalta 2. sisälle, vaihtoi maalisuoralle tultaessa 2. ulos. Kiri
maalisuoralla varmaan voittoon.
LOOK COMPLETE: Kamppaili johtavan rinnalta toiseksi.
ZENITH KEMP: Piti reippaassa avauksessa keulat, hyytyi maalisuoralla kolmanneksi.
DOMINATE DREAM: Pääsi 1. kurvin lopussa kolmannelta 2. ulos, mistä oli tasainen neljäs.
FLYING CHIP: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, puristi pitkällä kirillä rahoille.
ALL MY LOVING: Haki maalisuoralla 3. sisältä tilaa, mutta ei päässyt tulemaan vapaasti.
RAINMAN BEYONCE: Ei saanut kiritilaa 3. ulkoa.
STRAITLAKE'S WAYNE: Nousi viim. takasuoralla 6. ulkoa kolmannen jonoon ja tuli tasaisesti.
LISA'S SUE: Ei päässyt tulemaan vapaasti takapareissa, mutta taisi olla näennäisesti pussissa.

SKYLINE STAR: Kohosi viim. takasuoralla 5. sisältä toisen jonoon, kampesi 350 jäljellä ulkoradoille ja jäi taustalle.
BOSS AMIRAAL: Laukkasi maalisuoralla häirittynä 4. sisältä pussissa.
EL CORVETTE: Nousi 600 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi maalisuoralle neljännelle. Vaihtoi peitsille ja tuli
hylätyksi totosijalta.
MINAS DAHLAINE: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 30,5-30,0-27,5-27,0

A.T. EKA: Nousi n. 800 jäljellä 8. ulkoa selissä kolmannelle. Käänsi loppukurvissa neljännelle ja viidennelle kaistalle. Kiri
aivan omaa vauhtiaan varmaan voittoon.
KORVEN TINNITUS: Veti keulassa toisen kierroksen reippaampaa, ei voinut maalisuoralla mitään A.T. Ekalla, mutta piti
toiseksi.
TOPMAR: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja kiri totoon.
VILMA LYYDIA: Nousi 7. ulkoa selissä kolmannelle 3. kurvissa ja puursi neljänneksi.
JULIANNE DAHLIA: Nousi 5. sisältä ulkoradoille 400 jäljellä ja kiri asiallisesti.
HYMYHATTARA: Seuraili 2. sisältä vain tasaisesti rahoille.
SAVON KUUKUISKAAJA: Nousi viim. takasuoran alkaessa 2. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle, mistä hyytyi
maalisuoralla jäännösrahoille.
SASKU: Laukkasi pahoin lähtöön, nousi loppukurviin kolmannelle hänniltä. Pujotteli maalisuoralla porukan keskeltä
ehtien rahoille.
I.P. SOTURI: Laukkasi lähtöön jääden takapareihin, missä seuraili kiihtyvässä vauhdissa.
VIESKERIN LENTO: Ei yltänyt rahoille 4. sisältä.
SIRKAN SAMU: Laukkasi 4. ulkoa loppukurvin alussa.
VIHJEEN VETO: Nousi kierros jäljellä takaa kolmannelle, laukkasi pian jääden taustalle.
R.R. VALSSITAR: Jäi 500 jäljellä johtavan rinnalta 2. ulos ja puutui hännille.
EKA-ASSI: Nousi kierros jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, hyytyi viim. takasuoralla ja tuli taustalla hiljaa maaliin.
SATIININ SAKU: Matkasi 3. sisällä, laukkasi maalisuoralla keskipareissa kamppailusta jäännösrahoista.
FORTUNATAR: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 28,0-33,5-29,0-29,0

TUTUN TILTU: Latasi ulkoa keulaan, rauhoitti selvästi tahtia ja vastaili maalisuoralla voittoon.
VÄLKYN VÄISKI: Mahtui maalisuoran alkaessa 2. ulkoa kolmannelle ja kiri toiseksi.
HEIKKALAN PEHTOOR: Puristi johtavan rinnalta totoon.
LINTIKKA: Ei päässyt tulemaan vapaasti 2. sisältä ja oli ainakin näennäisesti pussissa.
LIEKIN MUISTO: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 1300 jäljellä. Käänsi 400 jäljellä neljännelle ja kiri asiallisesti.
REMPSAKE: Seuraili 3. sisältä tasaisesti.
VAHERI: Oli lopussa ponneton 4. sisältä.
PIMUKKA: Laukkasi lähtöön, uusi laukka kierros juostuna. Oli jatkossa taustalla heikolla ravilla.
TINAKENKÄTYTTÖ: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden kauas hännille, nousi selässä kolmannelle 1300 jäljellä. Alkoi
jäädä viim. takasuoralla.
MARMARDU: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 1300 jäljellä, pilasi laukkaan kärjen rinnalta 450 jäljellä.
POPPI: Laukkasi lähtöön.
CASMIR: Poissa.

Lähtö 6. Väliajat: 14,0-17,0-14,0-16,0

QUIET LEADER: Matkasi 2./3. ulkona, pääsi loppukurvin alussa johtavan rinnalle ja puristi maalisuoralla voittoon.
HARMIMATIC TINKER: Prässäsi loppukurvin alussa johtavan rinnalta keulaan ja kamppaili maalisuoralla toiseksi.
ARCHIE PRESS: Nousi takaa kolmannelle 800 jäljellä ja kiri rehdisti totoon.
MISS GLADIATOR: Jäi loppukurvin alussa 2. sisältä 3. sisälle, nousi 300 jäljellä ulos ja lopetti neljänneksi.
ICE INSANITY: Nousi etusuoran alussa 4. sisältä 3. ulos, pääsi loppukurvin alussa 2. ulos. Tuli maalisuoralla tasaisesti
rahoille.
MR MALLORCA: Nousi loppukurvissa kaukaa hänniltä ulkoradoille, kiri vaikeista asemista asiallisesti ja ehti rahoille.
LITTLE CRIMINAL: Nousi 6. ulkoa selässä kolmannelle viim. takasuoran alussa. Ei yltänyt vaikeista asemista rahoille.
PINE ROSS: Jäi loppukurvin alussa 3. sisältä 4. sisälle, nousi toiselle ja tuli tasaisesti.
BUSTER LEE: Matkasi3./4. ulkona, pudotti loppukurvissa sisälle. Ei päässyt tulemaan loppua vapaasti, mutta oli
näennäisesti pussissa.
GREAT CHIEF: Pakitti 1. takasuoralla kolmannelta hännille ja eteni lopulta 4. sisälle. Vaihtoi 800 jäljellä 4. ulos, mistä ei
yltänyt enää rahoille.
PRINCE DEAN: Taipui keulasta jo 400 jäljellä.
BWT MIRAGE: Oli 5./4. sisältä vaisu.
Lähtö 7. Väliajat: 14,5-16,5-18,5-16,0

ALSO STARRING: Luovutti keulat 1. takasuoralla, sai tilaa maalisuoralla ja kiri varmaan voittoon.
GOLLUM: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, jatkoi 1300 jäljellä 2. ulkona. Käänsi kolmannelle 300
jäljellä ja kiri toiseksi.
GRAINFIELD ALEX: Pääsi tuikkaamaan maalisuoralla 3. sisältä totoon.
QUICK DIESEL: Pääsi 1800 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, eteni keulaan 1. takasuoralla. Kamppaili maalisuoralla
neljänneksi.
DELILAH: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi neljännelle 350 jäljellä ja kiri asiallisesti.
RENELLE: Pääsi tulemaan maalisuoralla 4. sisältä vapautunutta sisärataa ja ylsi viim. rahoille.
FANTOM SUNDANCE: Nousi viim. takasuoralla 5. sisältä toisen jonoon, ei päässyt tulemaan maalisuoralla täysin
vapaasti rintaman takaa.
KUNNAAN EINAR: Nousi hänniltä loppukurviin ulkoradoille, mutta ei yltänyt vaikeista asemista rahoille.
WISH UPON A BLACK: Tyytyi seurailemaan 3. ulkoa.
SANDELSSON: Nousi 4. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa, ei jaksanut pitkällä kirillä rahoille.
MINTO'S DON JUAN: Nousi 1. takasuoralla takaa kolmannelle ja eteni 1300 jäljellä johtavan rinnalle, mistä laukkasi
maalisuoran alkaessa.
CARAWAY RUNNER: Poissa.

Lähtö 8. Väliajat: 16,5-20,0-22,5-15,5

FABULOUS HANGOVER: Matkasi 3./4. sisällä, sai tilaa maalisuoralle tultaessa ja kiri niukkaan voittoon.
QUAINT DELL: Nousi 1. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja eteni keulaan 2. kurvin alussa, mistä jäi viime metreillä
toiseksi.
STANLEY GOOD SPEED: Luovutti keulat 2. kurvin alussa, nousi 300 jäljellä toiselle ja kamppaili totoon.
SUCH A FAIRY: Matkasi 4. sisällä, kiri harvenneesta porukasta maalisuoralla neljänneksi.
SNOW SPRUCE: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri asiallisesti.
BOSCOLI WEB: Oli tasainen 4. ulkoa.
ZARPA V: Pääsi 1. takasuoran alussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä ei jaksanut lopussa rahoille.
LILY LABOUR: Tyytyi seurailemaan 2. ulkoa.
JUST FOR ME: Vaihtoi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. ulos, jatkoi pian kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle. Oli saanut jo
otteen johtaneesta 350 jäljellä, mutta pilasi samassa laukkaan.
H.B. EXPRESS CUP: Tyytyi seurailemaan hännillä reippaassa lopetuksessa.
WILDGIANT: Kiersi taustalla kolmatta neljättä, ajolinjat täysin hukassa.
CISME BE TENDER: Matkasi sisällä takapareissa, laukkasi maalisuoralle tultaessa.
Lähtö 9. Väliajat: 20,5-19,5-19,0-16,5

GLOWING LOVE LUCA: Veti keulassa tasaista vauhtia ja otti reippaassa lopetuksessa varman voiton.
FLASH SANDRA: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle, eteni loppukurvin alussa kärjen rinnalle ja
kamppaili toiseksi.
GOGO WHEELS: Nousi 300 jäljellä 3. sisältä 3. ulos ja kiri maalisuoralla totoon.
DONERA DREAM: Liftasi 2. sisältä neljänneksi.
THE LAST VICI: Laukkasi lähtöön jääden kauas taustalle, eteni etusuoralla mukaan pääryhmään sisäradalle. Kohosi
viim. takasuoralla toisen jonoon, pudotti loppukurvissa sisälle ja jäi maalisuoralla pussiin.
VANILLA BEYONCE: Seuraili 4. sisältä rahoille.
LIVE IT UP: Nousi takaa sisäpareista ulkoradoille loppukurvin alussa ja kiri asiallisesti.
CLAYCAPE BOOST: Seuraili 5. ulkoa reippaassa lopetuksessa.
SHORTHANDED JAM: Oli ponneton 4. ulkoa.
BRIGHTSIDE DREAMER: Nousi 1. takasuoralla parijonosta kolmannelle, eteni johtavan rinnalle, mistä ei jaksanut
lopussa kärkisijoille.
GOLDSHOE DORIS: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 2. kurvin alussa. Nousi viim. takasuoran alussa kolmannelle,
mutta ei edennyt ja taipui taustalle.
RAIL FACE: Pilasi pahaan lähtölaukkaan.

Lähtö 10. Väliajat: 12,5-18,5-17,0-19,0

HIGHEST EXPRESS: Piti reippaassa avauksessa keulat, rauhoitti matkalla vauhtia ja irtosi maalisuoralla varmaan
voittoon.
AFRODITE LLOYD: Nousi loppukurvin alussa 4. ulkoa selässä kolmnannelle, käänsi neljännelle 300 jäljellä ja kiri
toiseksi.
DREAMING ARTIST: Puristi 2. ulkoa totoon.
LADY MILANA: Nousi 1. takasuoralla 3. sisäältä johtavan rinnalle, putosi viime metreillä ulos totosta.
CENTER GLIDER: Pudotti 1. kurvin lopussa johtavan rinnalta 2. sisälle, mistä seuraili rahoille.
CALGARY: Laukkasi 1. kurvin alussa ulkoradoilta, eteni 5. ulos, mistä puristi harvassa porukassa viim. rahoille.
HAMILTON REAL LADY: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri tasaisesti.
CHIP: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä.
DOMINO WINDCAPE: Laukkasi 1. kurvin alussa ahtaassa paikassa jääden hännille, ei kyennyt lopussa enää rahoille.
SHORAI: Oli vaisu hännillä.
ARCTIC MYSTERY: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
LAS ROBBIE: Laukkasi lähtöön.

