Lähtö 1. Väliajat: 26,0-28,0-31,5-30,5
FIORI: Veti keulassa reipasta pienellä erolla muihin. Tilanne tiivistyi
loppukurvissa. Ruuna piti lopussa niukkaan voittoon.
VAITTER: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä selässä kolmannelle radalle.
Kiri maalisuoralla toiseksi.
KUUSELAN WINNERI: Laukkasi lähtösuoralla jääden kauas hännille, käänsi
neljännelle radalle loppukurvissa ja kiri vahvasti totoon.
DEMETER: Kamppaili johtavan rinnalta tasaisessa maaliintulossa
totosijoista.
VELVET: Nousi 400 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle. Tuli rintaman
takana asiallisesti perille.
ONNEN HÄIVÄ: Pudotti loppukurviin 2. ulkoa 2. sisälle, mistä tuli aivan
viime metrit seuraillen.
TULIPIIRTO: Jäi viim. takasuoralla 3. sisältä hiipuvan takana
takapareihin. Nousi loppukurviin toisen radan jonoon. Tuli loppua lähinnä
seuraillen.
PUULAN SUVI: Tyytyi seurailemaan takapareissa.
PATULAINE: Matkasi sisällä takapareissa, nousi loppukurvissa ulommas,
mutta tehtävä oli täysin toivoton.
I.P. SISU: Nousi vajaa kierros jäljellä 3. ulkoa kolmannelle radalle.
Kiri ehtyi loppukurviin.
WINETTO: Ei pitänyt matkalla selkää 2. sisällä. Antoi viim. takasuoralla
selvästi periksi.
FRANSUA: Pakitti 1. takasuoralla kolmannelta 5. ulos. Nousi kierros
jäljellä selässä kolmannelle. Käänsi loppukurviin neljännelle ja eteni
vauhdilla. Pääsi maalisuoralle tultaessa johtavan rinnalle. Laukkasi
runsaat 100 jäljellä tototaistosta.

Lähtö 2. Väliajat: 15,0-17,5-16,5-17,0
FU KING FAB PRESS: Nousi vajaa kierros jäljellä 3. ulkoa kolmannelle,
kiri maalisuoralla pitkän kirin päätteeksi varmaan voittoon.

TAMERLAN GRAIN: Pääsi 1. kurvin lopussa kolmannelta radalta johtavan
rinnalle, mistä oli oikein rehti toinen.
GONJAMIN: Kamppaili reippaalla vauhdinjaolla keulasta totoon.
HERMIONE BOOST: Matkasi 5. sisällä, kohosi maalisuoralle ulommas ja kiri
asiallisesti ehtien neljänneksi.
MAY BE MERRY: Pudotti 1. kurvin lopussa toiselta ilman selkää 3. sisälle.
Kohosi loppukurviin 2. ulos ja tuli tasaisesti rahoille.
RAWIT: Laukkasi kolmannelta radalta 1. kurvissa jääden kauas hännille.
Kohosi maalisuoralle ulkoradoille ja kiri rehdisti viim. rahoille.
FAKE: Putosi 2. sisältä loppukurvissa kärjen matkasta. Ei vain riittänyt
parhaille kovassa lähdössä.
ROBIN RAY: Taipui viim. takasuoralla 4. sisältä taustalle.
CALL IT DOOHAN: Laukkasi ennen lähtölinjaa jääden taustalle.
MY MARIGOLD: Nousi 2. ulkoa kolmannelle loppukurviin, laukkasi
maalisuoralle tultaessa.
RIVERCAPES WAY: Nousi 900 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi
loppukurvin alussa neljännelle radalle. Laukkasi maalisuoralle tultaessa
pahoin ja keskeytti.
LIGHTNING LUCA: Poissa.

Lähtö 3. Väliajat: 16,0-19,5-18,5-13,5
WONDER OF YOU: Nousi viim takasuoran alussa 4. ulkoa selässä kolmannelle,
käänsi maalisuoralle neljännelle radalle ja puristi tosi tasaisesta
rintamasta voittoon.
LEX NICOLAS: Menetti keulat viim. takasuoran lopussa, nousi maalisuoralla
kärkirintaman takana ulommas. Sai tilaa ja kiri mukaan voittotaistoon
tosi tasaisessa maaliintulossa.
DAZZLING PRESS: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle
radalle, kamppaili tosi tasaisesta rintamasta totoon.
MR MIDNIGHT: Eteni viim. takasuoran lopussa johtavan rinnalta keulaan.
Jäi tosi tasaisessa maaliintulossa rintamasta neljänneksi.
AMONGST STARS: Vaihtoi viim. takasuoralla 3. sisältä 3. ulos. Nousi
loppukurvissa selässä kolmannelle radalle. Kohosi maalisuoralle
ulkoradoille ja puristi reippaassa lopetuksessa rahoille.
FEELS LIKE FLYING: Laukkasi 1. kurvin alussa keskipareista.
DOWNSHIFTER: Jäi viim. takasuoran lopussa 2. sisältä 3. sisälle. Kohosi
loppukurvissa 3. ulos. Ei päässyt kirimään loppua vapaasti rintaman
takaa.
PRIMO AMIR: Pääsi loppukurvissa 5. sisältä 3. sisälle, tuli tiiviissä
pääjoukossa reippaassa lopetuksessa maaliin.
IMMERSIVE WORKOUT: Sai 500 jäljellä 2. ulkoa vapaan radan, puhti ei
riittänyt lopussa aivan kärkeen.
SO LONG SUCKERS: Nousi maalisuoralle tultaessa 4. sisältä ulkoradoille,
mutta ei ohitellut vauhdin kiihtyessä.

WILDEST DREAMS: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selissä
kolmannelle radalle. Kiri ehtyi loppukurviin.
NETTE'S ENSIO: Poissa.

Lähtö 4. Väliajat: 35,0-32,0-27,0-30,5
VIESTINVIEJÄ: Peri laukkojen myötä keulat 1. kurvissa, vastaili
maalisuoralla varmaan voittoon.
ESSIN SÄVÄYS: Mahtui maalisuoran alussa 2. sisältä toiselle ja kamppaili
toiseksi.
LUMINO: Pääsi loppukurvissa 4. sisältä 3. sisälle ja maalisuoran alussa
2. sisälle. Kamppaili totoon.
VILLIHEILI: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, kamppaili pitkällä
kirillä neljänneksi.
JAVERI: Kohosi 3. sisältä loppukurvin alussa 2. ulos. Nousi maalisuoralle
selässä kolmannelle radalle ja kiri asiallisesti.
PIRTTILÄN OLGA: Nousi etusuoran alussa 7. ulkoa kolmannelle ja sai pian
selkiä eteensä. Kiri maalisuoralla ulkoa asiallisesti rahoille.
TULIOPAALI: Sai viim. takasuoralla 2. ulkoa vapaan radan, tuli hieman
tasaisesti rahoille.
SANAHELINÄ: Pudotti loppukurvissa 4. ulkoa sisälle ja tuli tasaisesti
viim. rahoille.
PITSKA: Nousi takaa selissä kolmannelle kierros jäljellä, ei yltänyt
hankalista asemista rahoille.
LAURILAN ILONA: Laukkasi keulasta 250 juostuna jääden taustalle.
NOMPPARILLA: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle. Laukkasi
loppukurvin alussa jääden hännille.
REHTORIN SALLI: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
RIKSUN TÄHTI: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla 1. kurvissa.
MINSKAUS: Jäi 6. ulkoa taustalle.
HELMI-HUKI: Laukkasi keulasta lähtösuoralla ja johtavan rinnalta 1400
ennen maalia.
WALENE: Jäi 1400 jäljellä 2. ulkoa johtavan rinnalle, prässäsi johtanutta
viim. takasuoralla ja laukkasi.

Lähtö 5. Väliajat: 11,0-14,0-14,5-14,0
KURRI JARI BOKO: Pääsi 900 ennen maalia 4. ulkoa 3. ulos, nousi viim.

takasuoran alussa selässä kolmannelle. Sai loppukurviin vapaan radan.
Puristi maalisuoralla varmaan voittoon.
TROOPERS: Pääsi 900 jäljellä 3. ulkoa 2. ulos, kiersi viim. takasuoralla
johtavan rinnalle. Kamppaili maalisuoralla toiseksi.
HOPEUSTEPONALEGO: Nousi viim. takasuoralla selässä kolmannelle
matkattuaan 5./4. ulkona. Kiri rehdisti totoon.
QUICK VALD: Prässäsi johtavan rinnalta keulaan viim. takasuoran lopussa,
kangistui lopussa vaativan reissun jälkeen neljänneksi.
DUST COLLECTOR: Jäi viim. takasuoralla 2. sisältä 3. sisälle, kohosi
loppukurvin alussa toisen radan jonoon ja tuli tasaisesti viim. Rahoille.
M.T.MASTER DON: Pudotti 900 jäljellä 2. ulkoa 3. sisälle, kohosi viim.
takasuoralla uudelleen 2. ulos. Kamppaili viim. Rahoista.
BATTLE JACK: Matkasi sisällä takapareissa, tasaisesti harvassa porukassa
perille.
IL FUNNY LI: Taipui keulasta viim. takasuoran lopussa reippaan
matkavauhdin jälkeen.
ISSAQUAH SUND: Ei vain riittänyt 3./4. sisältä.
UCONN GRIF: Laukkasi 1. kurvin alussa.

Lähtö 6. Väliajat: 33,0-30,0-25,5-29,5
HISSUN FEENIKS: Pääsi 1. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä
runnoi maalisuoralla voittoon.
LARKKO: Kamppaili keulasta Hissun Feeniksin jälkeen toiseksi.
ALPERTTO: Kohosi maalisuoran alussa 3. sisältä 2. ulos, sai tilaa n. 100
jäljellä ja tuli loppua hyvin.
I.P. VAPARI: Matkasi takana sisällä, pääsi kirimään viim. puolikkaalla
kiertämättä porukan keskeltä neljänneksi.
HIPSUN POJU: Kohosi viim. takasuoralla sisäpareista 4. ulos, käänsi
maalisuoralle ulkoradoille ja kiri asiallisesti.
SISU-SYKE: Laukkasi lähtösuoralla, mutta pääsi 3. ulos ja edelleen 2.
ulos. Nousi maalisuoralle kolmannelle radalle, taipui hieman
maalisuoralla.
VALTROKS: Matkasi toisella pääjoukon hännillä, tuli viim. puolikkaalla
kiertämättä ja puristi hieman tasaisesti rahoille.
PERUSLIKSA: Ei vain riittänyt 4. ulkoa aivan kärkeen.
TÄHTITIE: Laukkasi 1650 jäljellä takapareissa jääden taustalle.
HOTLINKI: Nousi 350 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, mutta pilasi pian
laukkaan.
TAISTELU JASKA: Kiersi alussa neljättä rataa, laukkasi 1. takasuoran
lopussa kärjen rinnalta jääden kauas taustalle.
AIKA-VALTTI: Laukkasi 1. takasuoralla johtavan rinnalta.

PIITAIKURI: Laukkasi 1. takasuoran lopussa 2. sisältä.
IERIKKA: Laukkasi lähtösuoralla porukan keskellä. Laukkasi takapareissa
850 jäljellä.
TINDERI: Nousi 5. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, laukkasi pian
jääden taustalle. Laukkasi loppukurvissa taustalla uudelleen ja
keskeytti.
VIRIN URHO: Laukkasi 1. kurvissa kolmannelta radalta.

Lähtö 7. Väliajat: 14,5-17,0-16,0-13,5
ENDLESS STORY: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1400 jäljellä, eteni etusuoran
alussa johtavan rinnalle. Runnoi maalisuoralla hienoon voittoon.
FURIOSA: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1450 jäljellä, ei voinut lopussa
Endless Storylle mitään, mutta piti toiseksi.
CLOVER MEADOW: Mahtui hiipuvan takaa 3. sisältä maalisuoran alkaessa ulos
ja kiri totoon.
LA CERISE: Nousi 5. ulkoa kolmannelle kierros juostuna. Tuli pitkällä
kirillä rehdisti neljänneksi.
SHELBY RAY: Oli loppukurvissa 4. sisällä hiipuvassa selässä. Mahtui
maalisuoran alussa toiselle ja tuli loppua asiallisesti.
SPRITESINE: Sai tilaa 5. sisältä n. 100 jäljellä ja kiri loppua
asiallisesti.
NEW SENSATION: Luovutti keulat 2. kurvin alussa. Alkoi jäädä kärjen
vauhdista loppukurvissa. Sinnitteli rahoille.
CAMELEO PRESS: Kohosi takapareissa toisen radan jonoon 850 jäljellä.
Pudotti loppukurvissa keskipareissa sisälle. Ei mahtunut tulemaan täysin
vapaasti.
B.G.FRIDA: Mahtui n. 400 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle radalle ja tuli
tasaisesti.
FLYING DUCK: Kohosi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle
radalle. Ei kuitenkaan edennyt kiihtyvässä vauhdissa.
DAINAMIN: Pääsi kolmannelta 1. takasuoran alussa 2. ulos. Jäi 2. kurvin
alussa johtavan rinnalle. Jatkoi etusuoran alussa uudelleen 2. ulkona.
Alkoi jäädä loppukurvin alussa.
MICRO QUEEN: Kohosi 6. sisältä toisen radan jonoon vajaa kierros
jäljellä. Tuli pääjoukon mukana reippaassa vauhdissa maaliin.
MINNIE WINDCAPE: Nousi takaa selässä kolmannelle kierros jäljellä, ei
petrannut kiihtyvässä vauhdissa.
JULIENNE CANE: Laukkasi lähtöön jääden kauas hännille, mistä tehtävä oli
tosi vaikea.
FAKE SUPER FAST: Laukkasi 1. kurvin alussa.
LONG LEG LIZZY: Poissa.

Lähtö 8. Väliajat: 20,0-25,5-25,5-24,5
KARTIER: Tsemppasi johtavan rinnalta niukkaan voittoon.
KOSKELAN AKSELI: Kamppaili keulasta tasaisessa maaliintulossa toiseksi.
NYLAND: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 400 jäljellä, kamppaili rintamasta
kolmanneksi.
PYÖRYLÄN PARONI: Pudotti 1. kurvin lopussa johtavan rinnalta 3. sisälle.
Kohosi loppukurviin 3. ulos, pääsi 2. ulos 400 jäljellä. Pussissa
maaliin.
CAIJUS: Ei päässyt tulemaan 2. sisältä vapaasti.
VIXELI: Nousi loppukurviin 3. ulkoa kolmannelle radalle. Kiri jäi
tasaiseksi.
MYRSKYRI: Pääsi loppukurvissa 4. sisältä 3. sisälle, minne jäi pussiin.
KOVERI: Vaihtoi 900 jäljellä 5. sisältä 4. ulos. Tuli tasaisesti
reippaassa vauhdissa perille.
HERRA HEINÄMIES: Poissa.

Lähtö 9. Väliajat: 14,0-16,5-16,0-10,5
MINTO'S DON JUAN: Sai vetää keulassa maltilla ja otti reippaassa
lopetuksessa varman voiton.
FARZAD BOKO: Kamppaili 2. sisältä toiseksi.
JUGADOR: Kamppaili reippaassa lopetuksessa 3. sisältä totoon.
ELLIOT WEB: Kamppaili 4. sisältä lopussa viim. totosijasta.
MAZE RUNNER: Matkasi sisällä takapareissa, eteni loppukurvissa hyvin
vetänyttä sisärataa keskipareihin ja kamppaili rahoille. Voimiakin jäi
tallelle.
JASON'S CAMDEN: Matkasi sisällä takapareissa, mahtui kirimään lopussa
hyvin vetänyttä sisärataa pitkin viim. rahoille.
BENJAMIN EVO: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, alkoi
jäädä kärjen vauhdista loppukurvissa ja hiipui ulos rahoilta.
CALLELA LEONARD: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle,
mutta tehtävä oli tosi haastava kiihtyvässä vauhdissa.
NEXT DIRECTION: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle
radalle. Ei kuitenkaan edennyt kiihtyvässä vauhdissa.

DON WILLIAMS: Alkoi jäädä loppukurvin alussa johtavan rinnalta vauhdin
kiihtyessä.
MARTIN DE BOS: Laukkasi lähtöön.
JUST A FLIRT: Lähtölaukka.

Lähtö 10. Väliajat: 14,0-17,0-16,0-14,5
RUN AND REPEAT: Nousi viim. takasuoran alkaessa 3. ulkoa kolmannelle,
kiri maalisuoralla varmaan voittoon.
VESUVIO WISE L.: Kamppaili keulasta rehdisti toiseksi.
GOOGAL: Kamppaili 2. ulkoa totoon.
FAKIR NYX: Kohosi loppukurvissa 3. sisältä 3. ulos, kohosi maalisuoralle
kolmannelle radalle ja tuli asiallisesti.
Q-REX OAK: Pääsi 2100 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, mistä
kamppaili rahoille.
TINGALING: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selissä kolmannelle
radalle, kamppaili maalisuoralla asiallisesti viim. rahoille.
WINZET: Kohosi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen radan jonoon. Tuli
porukan keskellä asiallisesti maaliin.
JIMPETO JOY: Nousi 4. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa, ei
yltänyt rahoille.
HE'S A KEEPER: Taipui viim. takasuoralla 2. sisältä taustalle.
ALLADIN BRO: Laukkasi keulasta 1. kurvin alussa.
BENOBI ZET: Laukkasi 1. kurvissa.
HARD CHIP: Poissa.

