Lähtö

1. Väliajat: 14,0-17,5-21,5-24,0

ONLY BEAR: Nousi 3. kurvissa 5. ulkoa kolmannelle, eteni loppukurvin
alussa harvan porukan kolmanneksi, käänsi maalisuoran alussa kolmannelle
ja kiri varmaan voittoon.
MERCEDESBERGS: Ravasi harvassa porukassa toisena, tavoitti hieman karussa
olleen keulahevosen loppukurvissa. Nousi toiselle ja puristi toiseksi.
WILD BLOOM: Veti keulassa reipasta harvaa porukkaa, tuli tavoitetuksi
loppukurvissa ja jäi maalisuoralla kolmanneksi.
EMILIE BOOST: Nousi 3. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, palasi viim.
takasuoralla toisen radan jonoon. Jäi hiipuvan takana takapareihin, mistä
kiri maalisuoralla tosi harvan porukan neljänneksi.
ZOOGIN'S ELMER: Nousi harvassa porukassa 4. sisältä toisen radan jonoon
ja tuli tasaisesti.
CHOCO PRINCESS: Seuraili 3. sisältä tosi harvassa porukassa.
STAR'S APPLE: Seuraili 4. ulkoa tosi harvassa porukassa.
BAMBINA PRESS: Oli perin vaisu 2. ulkoa.
BERTTA LIGHT: Ravasi kaukana kärjestä toisella ilman selkää, mistä taipui
viim. takasuoralla.
VILLAGE NO VODKA: Laukkasi viim. takasuoran lopussa pääjoukon hänniltä.
AMAZING NEMO: Ravasi 5. sisällä, pääsi loppukurvissa sisälle
keskipareihin. Nousi maalisuoran alussa ahtaasti toiselle ja kiri tosi
harvan porukan neljänneksi, mutta tuli hylätyksi murtautumisesta.
SIMOKO: Poissa.
Lähtö

2. Väliajat: 40,0-36,5-32,0-34,5

SEEKERIN SAMU: Nousi maalisuoralle tultaessa 3. sisältä ahtaasti ulos ja
kiri voittoon.
SORJAN SÄIHKE: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä ja kiri
maalisuoralla toiseksi, vaikka ravi ei ollut aivan priimaa.
EINON INTO: Nousi maalisuoran alussa 4. sisältä ulkoradoille ja lopetti
hyvin totoon.
SÄPIN SUHINA: Kamppaili keulasta neljänneksi.
ÖVERBYN SALAMA: Ei pysynyt 2. sisältä viime metrejä enää puserossa
kiinni.
SAVON SANNA: Nousi 5. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, sai pian selän
eteensä. Koki pienen häiriön maalisuoralle tultaessa ja kiri lopulta
asiallisesti.
TÄHEN SISU: Laukkasi lähtöön jääden hännille, nousi viim. takasuoralla
kolmannen radan jonoon ja kiri asiallisesti rahoille.
MEGA-HERTSITÄR: Laukkasi taustalla 900 jäljellä, ravi ei ollut aivan
priimaa.
EKO-ESTER: Nousi viim. takasuoran lopussa 5. sisältä selissä kolmannelle
radalle. Laukkasi pahoin 400 jäljellä.
JADEN TÄHTI: Tuli maalisuoran alkaessa häirityksi johtavan rinnalta ja
antoi samassa selvästi periksi.
NEITORILLA: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 2. ulkoa ja laukkasi
loppukurvissa.
SENTÄHEN: Antoi loppukurvissa pahoin periksi 4. ulkoa.
SATKUN TÄHTI: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla.
SATIININ SATO: Laukkasi 1. kurvissa, 1300 jäljellä ja viim. takasuoran
lopussa taustalla.
CAMUN MUISTO: Laukkasi lähtöön ja 1. kurvissa.
HARJUJEN ROOMEO: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla 2. kurvissa.

Lähtö

3. Väliajat: 17,0-19,5-19,0-18,0

CARMEN LINDY: Nousi 4. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, eteni 500
jäljellä johtavan rinnalle ja 300 jäljellä keulaan. Vastasi maalisuoralla
varmaan niukkaan voittoon.
BRIGHT SUNSHINE: Vaihtoi kierros jäljellä 3. sisältä 2. ulos, pääsi 300
jäljellä johtavan rinnalle ja kiritti keulaan edennyttä Carmen Lindyä.
MARKUS VANE: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 850 jäljellä ja kiri
maalisuoralla harvassa porukassa totoon.
REDEMPTION: Nousi viim. takasuoralla kaukaa takaa kolmannelle ja kiri
maalisuoralla tosi harvan porukan neljänneksi.
DAINAMIN: Luovutti keulat 1. kurvin alussa, nousi loppukurvissa 2. ulos
ja tuli tasaisesti.
ANTONIO NARVA: Eteni keulaan 1. kurvin alussa, veti tasaisen reipasta ja
menetti paikkansa 500 jäljellä.
LOOK AT HOPE: Matkasi 7. sisällä, mistä ei päässyt tulemaan lopussa
vapaasti passiivisen ajon jälkeen.
MORRIS GUNN: Kiersi 2. kurvin alussa 2. ulkoa johtavan rinnalle, pudotti
viim. takasuoralla 3. sisälle ja taipui takapareihin.
PLEASE BE GOLD: Seuraili 4. sisältä harvassa porukassa vain tasaisesti.
MERETT HILL: Oli vaisu 5. sisältä.
CASPER FROST: Laukkasi lähtöön.
RICK RUBIN: Aloitti toisella ilman selkää kaukana kärjestä, jatkoi 1450
jäljellä 2. ulkona. Laukkasi viim. takasuoran alkaessa.
Lähtö

4. Väliajat: 15,5-18,5-19,5-15,0

TRIPLE RAY: Eteni keulaan 1. kurvissa, otti maalisuoralla varman voiton.
OMNIA LINDY: Luovutti keulat 1. kurvissa, seurasi lopussa toiseksi.
MOONLIGHT BLACK: Vaihtoi 300 jäljellä 4. sisältä 2. ulos ja kiri
maalisuoralla totoon.
MISS LADY LINDY: Seuraili 3. sisältä harvassa porukassa neljänneksi.
LOVEMORE: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä oli
vain tasainen viides.
HOPE OF NAZARETH: Nousi 5. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, kiri
maalisuoralla tosi harvassa porukassa keskipareihin.
SMOOTH BLINK: Nousi taustalla toisen radan jonoon 850 jäljellä, ei
yltänyt epätasaisessa lähdössä kärkisijoille.
EL EXTREME: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa kolmannelle, mutta ei yltänyt
pitkällä kirillä harvasta porukasta kärkisijoille.
ROCKTOWN SHERIFF: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle,
mutta ei edennyt.
KICE: Eteni 2. kurvin alussa sisäpareista toiselle ilman selkää, jäi
viim. takasuoran lopussa 2. ulos ja taipui taustalle.
FAVOURING FANNY: Seuraili 6. sisältä harvassa porukassa.
RAIL FACE: Pudotti 1. takasuoran lopussa toiselta ilman selkää 5.
sisälle, mistä oli vaisu.
Lähtö

5. Väliajat: 16,0-225-190-145

OXAN COCKADOODLEDO: Ravasi maltillisessa matkavauhdissa johtavan
rinnalle, puristi maailsuoralla reippaassa lopetukessa varmaan voittoon.
A NICE OFFICER: Sai vetää keulassa maltilla ja kamppaili lopussa
toiseksi.
FAKIR NYX: Nousi maalisuoralle tultaessa 2. sisältä 2. ulos ja seuraili
totoon.

THE YANKEE: Nousi 250 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja tuli kiihtyvässä
vauhdissa tasaisesti.
JAILHOUSE RIOT: Seuraili 3. sisältä reippaassa lopetuksessa rahoille.
HARD CHIP: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa selässä kolmannelle ja
kiri kiihtyvässä vauhdissa tasaisesti.
REAL STEEL: Nousi etusuoralla 5. ulkoa selässä kolmannelle, jäi ilman
vetoapua viim. takasuoralla, eikä yltänyt reippaassa lopetuksessa
kärkisijoille.
CALGARY: Nousi loppukurvissa 4. sisältä toisen radan jonoon, oli pitkään
pussissa eikä yltänyt enää kovassa lopetuksessa kärkisijoille.
AMOUR BOOST: Nousi viim. takasuoralla hännillä toisen radan jonoon, mutta
tehtävä oli vaikea kovassa lopetuksessa.
PRYTZYGO: Nousi etusuoralla 4. ulkoa kolmannelle, pudotti viim.
takasuoran alussa 3. ulos ja tuli seuraillen.
ERICA FIELD: Nousi etusuoralla hänniltä selissä kolmannelle, ei
kuitenkaan edennyt ja taipui lopussa taustalle.
SILVIA AMOK: Laukkasi 1. kurvin alussa kärjen rinnalta pitkäksi.

