
Lähtö  1. Väliajat: 16,0-17,5-16,0 
SILENOS DEANSTON: Hallitsi pientä lähtöä keulasta varmasti perille. 
E.V. ANDY: Tsemppasi johtavan rinnalta toiseksi. 
LIGHTNING LUCA: Ei saanut tilaa 2. sisältä.
DANIEL SPEED: Ei päässyt tulemaan 3. sisältä lopussa täysin vapaasti.
KAI GREENWOOD: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 250 jäljellä, mutta ei 
ohitellut vauhdin kiihtyessä.
CHOPIN BLUES: Nousi 250 jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle, ei 
ohitellut pienessä lähdössä vauhdin kiihtyessä.
RIION VALENTINO: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 22,5-24,5-31,0-31,0 
PIRTTILÄN OLGA: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 300 jäljellä ja kiri 
ylivauhtisen kisan voittoon. 
VOLSUMA: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle 300 jäljellä, jatkoi samassa 
neljännelle radalle ja kiri ylivauhtisen juoksun toiseksi. 
LARVAN IISU: Peri 2. sisältä keulat 2. kurvin alussa. Sai tasata tahtia 
kolmannella puolikkaalla. Kangistui maalisuoralla kolmanneksi. 
VIRIN VARPU: Piti johtavan rinnalla yllä reipasta tempoa, kangistui 
lopussa neljänneksi. 
KAAPPI: Matkasi pienen pääjoukon hännillä viidentenä, mistä seuraili 
tasaisesti. 
TÄHTITIE: Laukkasi sisäpareista 1. kurvin alussa ja jäi pienessä lähdössä
taustalle.
DISAIN: Laukkasi keulasta 1. takasuoran lopussa.
LIMUSKA: Laukkasi 1. kurvin alussa keskipareista.



Lähtö  3. Väliajat: 15,0-17,5-18,0-19,5 
PIMP MY WURST: Eteni johtavan rinnalta keulaan maalisuoralle tultaessa ja
nappasi varman voiton. 
JANE BOOST: Sai 2. ulkoa vapaan radan maalisuoralle tultaessa ja 
kamppaili toiseksi. 
NEXT YET: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle viim. takasuoralla. Käänsi 
neljännelle n. 400 ennen maalia ja kiri totoon. 
BWT HURRICANE: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle, mutta 
laukkasi pian jääden taustalle. Tavoitti muut loppukaarteessa ja käänsi 
neljännelle ja viidennelle kaistalle. Kiri tosi rehdisti vielä 
neljänneksi. 
MINWAY: Luovutti keulat 1. kurvissa. Nousi maalisuoran alkaessa väsyvän 
takaa 2. ulos, tuli viime metrit vain seuraillen.
INVIATO: Kohosi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle radalle. 
Käänsi selässä neljännelle radalle 400 jäljellä. Kiri hieman tasaisesti 
viim. rahoille.
MIDSUMMER SPEED: Kohosi viim. takasuoralla 4. sisältä 3. ulos, mistä ei 
vain riittänyt maalisuoralla.
GARCON MERCI: Haki keulat 1. kurvissa, taipui maalisuoran alkaessa. 
BIG JACK: Juuttui kolmannelle radalle ja juoksusta muodostui liian 
raskas.
ROGUE ROVER: Oli vaisu 3. sisältä. 
FIADOR: Laukkasi 2. kurvin alussa 4. sisältä.
BERGELMIR: Poissa.

Lähtö  4. Väliajat: 16,5-18,5-20,5-17,0 
UNCIA: Eteni johtavan rinnalta keulaan 2000 jäljellä, sai tehdä omaa 
juoksuaan ja hallitsi helposti perille. 
ROCKTOWN INSPECTOR: Sai tilaa maalisuoran alussa 3. sisältä ja kiri 
toiseksi. 



CASH STECCA: Laukkasi 2250 jäljellä 5. sisällä lyhyesti. pääsi 4. sisälle
kierros jäljellä. Nousi 350 jäljellä selässä kolmannelle radalle ja kiri 
harvassa porukassa totoon.
MR MIDNIGHT: Vaihtoi kierros jäljellä 4. sisältä 3. ulos. Kohosi selässä 
kolmannelle 850 jäljellä ja eteni 600 ennen maalia 2. ulos. Kohosi 400 
jäljellä uudelleen kolmannelle radalle ja tuli tasaisesti neljänneksi. 
HORSETAIL'S O'NEIL: Luovutti keulat 2000 jäljellä. Kangistui 
maalisuoralla harvassa porukassa ulos rahoilta. 
LITTLE BOY AWAY: Kiersi viim. takasuoran alkaessa 2. ulkoa johtavan 
rinnalle, väsyi maalisuoralle tultaessa. 
BARTHOLOMEW: Nousi 1700 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, ei päässytkään 
parijonoon ja laukkasi 1300 ennen maalia jääden taustalle.
JUSTICE WEB: Jäi 2000 jäljellä johtavan rinnalle, taipui viim. takasuoran
alussa. 

Lähtö  5. Väliajat: 21,0-25,5-32,0-34,0 
LAVIORI: Aloitti harvassa jonossa neljäntenä, kohosi kierros juostuna 
toiselle ilman selkää. Runnoi maalisuoralla hallittuun voittoon. 
HARLAMOV: Nousi 350 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle radalle ja kiri 
toiseksi. 
SATASEN ONNI: Prässäsi keulaan reippaan avauksen päätteeksi 1400 
jäljellä. Vauhti laantui toisella kierroksella. Kangistui maalisuoralla 
harvan porukan kolmanneksi. 
TOPEVA: Luovutti keulat 1400 jäljellä prässin alla. Seuraili lopussa 
neljänneksi. 
OLAUS MAGNUS: Matkasi hieman pienestä pääjoukosta jääneenä. Tuli 
epätasaisessa lähdössä kaukana kärjen takana tasaisesti perille.
LULUN TAIKA: Aloitti harvassa jonossa kolmantena, vaihtoi 900 jäljellä 2.
ulos. Antoi periksi maalisuoralle tultaessa. 
TUREN TOUHU: Oli taustalla perin vaisu. 
HALLAN HUMU: Laukkasi lähtösuoralla.
SÄVEL-MERI: Poissa.

Lähtö  6. Väliajat: 13,0-18,0-17,5-15,5  



SECOND OPINION: Hallitsi keulasta helposti perille. 
INTERLUDE FERM: Pääsi viim. takasuoralla 3. ulkoa 2. ulos. Nousi 
kolmannelle 300 jäljellä ja kiri toiseksi. 
GOVERNOR VICE: Vaihtoi viim. takasuoran lopussa 4. sisältä 3. ulos. Pääsi
2. sisälle 400 jäljellä ja kamppaili totoon. 
XENON LEADER: Kamppaili johtavan rinnalta viim. totosijasta. 
BLUEBERRY BOY: Jäi 3. sisältä loppukurvin alussa pienen lähdön hännille, 
eteni tilaa saatuaan sisärataa ja viidenneksi maalisuoralle tultaessa. 
Tuli kiihtyvässä vauhdissa asiallisesti maaliin. 
RAFALE: Nousi loppukurviin 5. sisältä selissä kolmannelle radalle. Ei 
kuitenkaan edennyt. 
WELLDONE: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 650 jäljellä, mutta ei edennyt ja 
taipui taustalle. 
LAST GUNSLINGER: Taipui johtavan takaa jo viim. takasuoralla.
BWT GET READY: Poissa.

Lähtö  7. Väliajat: 10,0-16,5-14,0-15,0  
HUGO JOURNEY: Kohosi 1. takasuoran lopussa jonosta 5. sisältä toiselle 
ilman selkää. Haki keulat maalisuoralle tultaessa ja otti hallitun 
voiton. 
GALILEO AM: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta 2. ulos. Eteni runsaat 300 
jäljellä johtoon edenneen Hugo Journeyn taakse 2. sisälle. Kohosi 
maalisuoralle toiselle ja kiritti voittanutta. 
VESUVIO WISE L.: Pääsi loppukurvin alussa 3. ulkoa 2. ulos, kohosi 
maalisuoralle kolmannelle radalle ja kamppaili totoon. 
IL FUNNY LI: Pudotti johtavan rinnalta 2. sisälle 1. takasuoran alussa. 
Menetti loppukurvin alkupuolella asemiaan laukkaavan takana. Pääsi 300 
jäljellä 3. ulos ja kamppaili lopussa neljänneksi. 
Q-REX OAK: Oli 4. ulkoa lähinnä tasainen.
VALOROUS LEADER: Pudotti 5. ulkoa loppukurvin alussa sisälle, ei 
kuitenkaan päässyt tulemaan koskaan täysin vapaasti.
ZOOM ZOOM: Kohosi hännillä viim. takasuoran alussa toisen radan jonoon. 
Kohosi 400 jäljellä ulkoradoille ja tuli asiallisesti, vaikka ei rahoille
ehtinytkään. 
FOUR ON THE FLOOR: Jäi viim. takasuoran lopussa 5. sisältä kauas hännille
väsyvän takana, mistä tehtävä oli toivoton.
COVER PRINCE: Jäi viim. takasuoralla 4. sisältä väsyvän takana kauas 
taustalle, mistä tehtävä oli mahdoton.
EMILIE K.: Alkoi jäädä 3. sisältä jo 800 jäljellä. 
FERNANDO VIXI: Kadotti keulassa loppukurvin alussa ravinsa ja laukkasi.
CAMELEO PRESS: Poissa.



Lähtö  8. Väliajat: 27,0-30,0-34,0-35,0
R.R. MUISTOTAR: Jäi 1400 jäljellä 2. ulkoa ilman selkää. Haki keulat 
loppukurvin alussa. Kadotti raviaan, mutta vastaili maalisuoralla 
hallittuun voittoon.
KAHAKKA: Pääsi loppukurvin alussa 3. ulkoa 2. ulos, mistä kiri 
maalisuoralla toiseksi.
VIPANTIINA HEM: Pääsi 1400 jäljellä 3. ulkoa 2. ulos ja johtavan rinnalle
450 ennen maalia. Antoi viim. 50 metrillä kolmen hevosen kärkirintamasta 
hieman periksi. 
SIHISEE: Menetti keulat loppukurvin alussa, seuraili neljänneksi.
TÄHEN USVATAR: Jäi loppukurvin alussa 2. sisältä 3. sisälle, antoi 
maalisuoralla periksi, mutta piti heikossa lähdössä rahoille. 
VIHIN MYMMELI: Kadotti 4. sisältä raviaan ja jäi taustalle.
SOHVIN MIINA: Oli taustalla vaisu. 
VAUHDIKAS-VENLA: Pudotti johtavan rinnalta 3. sisälle 1400 jäljellä. 
Antoi pahoin periksi jo 900 jäljellä.
MONSTERI PUNK: Laukkasi lähtösuoralla.
HOVILAN OIVA: Laukkasi 1. kurvin alussa, uusi laukka myöhemmin taustalla.
RENKI ROLS: Laukkasi lähtöön.
SIPORIN VIRE: Poissa.


