
Lähtö  1. Väliajat: 13,0-18,5-17,5-15,0
BWT GET READY: Luovutti keulat 1800 jäljellä, kohosi pian toiselle ja 
eteni uudelleen johtoon. Vastasi pienessä lähdössä hallittuun voittoon 
ennen Smokin Boyta, mutta jäivät selvemmin. 
SMOKIN BOY: Nousi 1300 jäljellä pienessä lähdössä 4. sisältä johtavan 
rinnalle. Irtosi lopussa voittomatsiin keulassa olleen BWT Get Readyn 
kanssa, mutta ohi ei ollut asiaa. 
EXPRESS END: Eteni keulaan 300 juostuna. Jatkoi 1. takasuoran lopussa 2. 
sisällä. Ei pysynyt pienessä lähdössä maalisuoralla kärkiparin mukana, 
mutta oli kolmas. 
EBREZZA: Ei vain riittänyt 3. sisältä parhaille pienessä lähdössä.
FIADOR: Laukkasi lähtöön ja pienen lähdön hänniltä 300 jäljellä. 
Taustalla maaliin.
BEVERLEY: Laukkasi 1. kurvissa.

Lähtö  2. Väliajat: 20,0-19,5-15,0-22,0
MEI TAI: Nostettiin toiselta ilman selkää kolmannelle radalle n. 1300 
jäljellä. Pääsi 700 jäljellä johtavan rinnalle. Haki keulan loppukurvin 
alussa ja irtosi selvään voittoon. 
SILICA DREAM: Sai tarkan reissun 2. sisällä ja seuraili tosi harvan 
porukan toiseksi. 
JERE VON BENTZ: Eteni harvassa porukassa 900 jäljellä viidenneksi ja 250 
jäljellä kolmanneksi. Piti asemansa perille. 
PAPA MIDNITE: Taipui keulasta loppukurvin alussa ja jäi tosi harvan 
porukan neljänneksi.
BROTHER LOUIE: Taipui epätasaisessa lähdössä 3. sisältä kauas taustalle. 
PAMINGO CREEK: Laukkasi lähtösuoralla jääden kauas taustalle.
GENERAL NASS: Nousi 1300 jäljellä 4. sisältä johtavan rinnalle. Laukkasi 
800 ennen maalia.
ALAIN BOOST: Poissa.
DJANGO CROSS: Poissa.

Lähtö  3. Väliajat: 40,5-38,5-33,5-32,5 
RESON SISUKAS: Peri 1300 jäljellä johtavan takaa keulat kärkihevosen 
puollettua toiselle radalle. Vastasi lopussa hallittuun voittoon. 
SIPSIE: Kohosi etusuoran alussa 3. sisältä 2. ulos. Nousi 500 jäljellä 
kolmannelle radalle ja eteni 350 jäljellä johtavan rinnalle. Kamppaili 
toiseksi. 



KÖMIN NIKO: Laukkasi lähtösuoralla jääden pakilta lisää. Eteni 900 
jäljellä 3. ulos. Pääsi loppukurvissa 2. ulos. Kamppaili harvan porukan 
kolmanneksi. 
VIPANTIINA HEM: Pääsi etenemään 6. sisältä toisessa kurvissa sisärataa 
aina 2. sisälle. Kamppaili harvan porukan neljänneksi.
KILIHAKKA: Seuraili harvassa porukassa keskipareissa tasaisesti.
VAUHDIKAS-VENLA: Kohosi etusuoran alussa sisältä 3. ulos, mistä tyytyi 
seurailemaan harvassa porukassa. 
ALLIKKO: Puolsi keulasta ulos 1300 jäljellä, eteni etusuoran alkaessa 
johtavan rinnalle. Laukkasi viim. takasuoran lopussa.
LAURA EVO: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla.
SOHVIN VINHA: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla uudelleen.
MONSTERI PUNK: Laukkasi lähtöön.
KARTELLO: Laukkasi lähtösuoralla ja takapareissa 1. takasuoralla.
TÄHTI-ORION: Lähti 80 metrin pakilta, kadotti raviaan matkalla ja 
keskeytti. 

Lähtö  4. Väliajat: 20,5-21,0-16,0 
DREAMS: Vastaili keulasta varmaan voittoon.
HERBERT LUCA: Vaihtoi viim. takasuoralla 2. sisältä 2. ulos, nousi 300 
jäljellä kolmannelle ja kiri toiseksi. 
RAMAYA: Nousi 3. sisältä loppukurvin alkaessa selässä kolmannelle radalle
ja leikkasi maalisuoralle tultaessa 2. sisälle. Kamppaili totoon. 
HUGO BLUE: Kamppaili johtavan rinnalta neljänneksi. 
FATIMA BABAR: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, ajautui 
loppukurvissa neljännelle radalle. Tuli asiallisesti perille.
VECCULA: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle radalle, kiri
kiihtyvässä vauhdissa maalisuoralla ulkoa asiallisesti perille. 
STONEISLE TWILIGHT: Vaihtoi etusuoran alussa 4. sisältä 4. ulos. Nousi 
viim. takasuoran alussa kolmannelle radalle. Kamppaili harvassa porukassa
rahoille. 
LADY DI BOKO: Tyytyi seurailemaan 4. sisältä.
SIMPLY THE DIAMOND: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
FAST FLASH: Laukkasi lähtöön jääden taustalle. Tavoitti pääjoukon 
loppukurvin alussa. Ei päässyt tulemaan loppua täysin vapaasti.
LANGEN'S RAPIDE: Oli taustalla vaisu. 
STAR OF DELIGHT: Oli taustalla vaisu. 
MIDNITE DAISY: Kangistui maalisuoralla keskipareista ja laukkasi.
FUNKY BOOST: Laukkasi 1. kurvin alussa.



Lähtö  5. Väliajat: 36,0-35,5-32,0-28,0 
HOVILAN OIVA: Laukkasi lähtöön, mutta eteni 2. ulos. Jäi kierros jäljellä
johtavan rinnalle. Puristi maalisuoralla varmaan voittoon. 
SÖRKÄN JÄTKÄ: Eteni 1. kurvin lopussa johtavan rinnalta keulaan. 
Kamppaili lopussa toiseksi. 
KIIEKSEN VIHTORI: Pääsi kierros jäljellä 3. ulkoa 2. ulos, mistä 
kamppaili totoon.
HOVILAN VALTTI: Laukkasi lähtösuoralla, nousi keskipareista loppukurviin 
kolmannelle radalle. Kamppaili lopussa viim. totosijasta. 
VILLIMIINA: Laukkasi lähtösuoralla, eteni johtavan rinnalle. Pääsi 
kierros jäljellä 2. sisälle. Seuraili lopussa tasaisesti.
TILUN MUISTO: Tasaisesti harvassa porukassa 5. ulkoa rahoille.
SEEKERIN HUMU: Laukkasi 1. kurvissa, kaukana kärjen takana viim. rahoille
lopulta.
SAMIN KANTAMA: Jäi viim. takasuoran alkaessa väsyvän takana 4. sisältä 
kauas hännille, mistä ei ehtinyt enää rahoille.
MENO-MISSI: Oli taustalla perin vaisu. 
HETVIN KINGI: Laukkasi lähtösuoralla, ei häikäissyt taustalta jatkossa.
KIELOKE: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa. Alkoi jäädä jo etusuoralla. 
HISSUN LIINU: Mahtui 900 jäljellä väsyvän takaa 3. sisältä toiselle. 
Laukkasi n. 600 jäljellä.
VUOREN ISOMMUS: Laukkasi kolmannelta radalta kärjen rinnalta 500 
juostuna. Uusi laukka myöhemmin taustalla.
TÄHTINEITO: Laukkasi lähtöön jääden paljon. Päätyi keskeyttämään.

Lähtö  6. Väliajat: 24,0-27,5-29,0-27,5 
BOVERI: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa. Kohosi loppukurviin 2. ulos. 
kiri maalisuoralla niukkaan voittoon. 
ARMANDO: Jäi 2. ulkoa ilman selkää 900 jäljellä. Kamppaili maalisuoralla 
voitosta ulkoa kirineen Boverin kanssa. Jäi toiseksi. 
SINKUN CUNKKU: Vaihtoi viim. takasuoralla 3. sisältä 3. ulos ja kiri 
maalisuoralla kolmanneksi. 
VAPASSI: Prässäsi keulaan 1. kurvin lopussa. Kangistui maalisuoralla 
neljänneksi.
LENTOAURA: Vaihtoi 1300 jäljellä 5. sisältä 3. ulos. Pääsi 2. ulos 900 
jäljellä. Nousi loppukurviin kolmannelle radalle, mutta ei yltänyt 
kärkeen.
HURMAN SUVI: Seuraillen perille 4. sisältä.
MANTELLA: Matkasi pääjoukon hännillä, ravi ei ollut kovin sulavaa. Ei 
vain riittänyt parhaille.
VELVET: Laukkasi johtavan rinnalta runsaat 900 jäljellä pudoten kauas 
hännille.
KONA: Nousi 1300 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, ei edennyt ja palasi 
toiselle n. 900 ennen maalia. Taipui taustalle. 
TOSI-PLIISU: Laukkasi lähtösuoralla ja oli taustalla jatkossa nimensä 
veroinen. 
SATASEN ONNI: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla 2. kurvissa.



Lähtö  7. Väliajat: 28,5-29,0-29,0-29,5 
KUKKAROSUON VEERA: Vaihtoi 900 jäljellä sisäpareista 2. ulos. Nousi 
loppukurvin alussa selässä kolmannelle radalle. Kiri lopussa hallittuun 
voittoon. 
SIIRIN LIISI: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, kamppaili pitkällä
kirillä toiseksi. 
NIEMEN JULIUS: Jäi etusuoralla 2. ulkoa ilman selkää. Kamppaili lopussa 
totoon. 
MALAKKI: Mahtui maalisuoran alussa 3. sisältä toiselle ja kiri loppua 
hyvin. 
LISSUN MYRSKY: Vaihtoi sisäpareista 3. ulos 800 jäljellä. Kohosi 
loppukurvissa selässä kolmannelle radalle. Käänsi maalisuoralle 
ulkoradoille ja tuli asiallisesti. OK+
TOPEVA: Näytti taipuvan keulasta loppukurvin alussa, kadotti 
maalisuoralla raviaan ja jäi keskipareihin. 
RAPSODI: Laukkasi lähtösuoralla jääden kauas hännille. Käänsi 
loppukurviin kolmannelle radalle ja kiri vahvasti tavoittaen kärkeä. 
HIPASSI: Seuraili 2. sisältä lopussa viim. rahoille.
ALPERTTO: Pääsi viim. takasuoralle 6. sisältä 4. sisälle. Kohosi 
loppukurviin toisen radan jonoon. Tuli vain tasaisesti loppua.
RIUTAN TAIKA: Laukkasi takapareissa 900 jäljellä noustaan selissä 
kolmannelle radalle.
HISSUN PAMELA: Vaihtoi 1. takasuoran lopussa 4. sisältä johtavan 
rinnalle. Laukkasi pahoin n. kierros juostuna.
LENTOEMO: Matkasi toisella keskipareissa. Nousi loppukurvissa selässä 
kolmannelle, mutta antoi nopeasti pahoin periksi. 
TUULI-EIKKA: Laukkasi lähtöön, uudet laukat sisäpareissa 1. kurvissa ja 
2. kurvissa. 
KASTURO: Jäi roikkumaan kolmannelle radalle, laukkasi etusuoran alkaessa.
LIISINKO: Kiersi takapareissa kolmatta rataa, pudotti viim. takasuoralle 
sisälle. Laukkasi maalisuoralle tultaessa ajettuaan vastustajaan kiinni.
SISSIN SISU: Kiersi 1. kurvissa kolmatta, pääsi 1. takasuoralla toiselle 
keskipareihin. Nousi vajaa kierros jäljellä uudelleen kolmannelle 
radalle. Oli pian jo neljännelle radalla, missä hapuili ja jäi hännille. 
Päätyi keskeyttämään.

Lähtö  8. Väliajat: 16,0-15,5-13,5-16,0 
THE STORY: Veti keulassa reipasta ja irtosi maalisuoralla selvään 
voittoon. 



UNCOMPARABLE: Seuraili 2. sisältä pienessä lähdössä voittaneesta jääneenä
toiseksi. 
SPOTLIGHT BRODDE: Eteni loppukurvin alussa pienessä lähdössä kolmanneksi 
ja kamppaili lopussa sijoista 2-4. Oli kelpo kolmas. 
WINZET: Ravasi pienen lähdön hännillä, käänsi loppukurviin kiriin ja 
kamppaili lopussa sijoista 2-4. 
GLOBAL ARMY: Ei vain riittänyt 3. sisältä pienessä lähdössä.
BLUEJEANS BI: Laukkasi 1. kurvin alussa ja myöhemmin taustalla.
WHYNOT ME: Laukkasi 1. kurvin alussa.
EMILIE K.: Kohosi viim. takasuoran alussa pienessä lähdössä 4. sisältä 
toiselle, pilasi laukkaan loppukurvin alussa.

Lähtö  9. Väliajat: 12,0-14,0-19,0-16,0 
AUSTIN: Pääsi kolmannelta 2. ulos 1300 jäljellä. Sai vapaan radan n. 300 
jäljellä ja puristi viime metreillä niukkaan voittoon. 
FILLIBABBA LADAY: Kiersi viim. takasuoralla 3. ulkoa johtavan rinnalle, 
haki keulat 300 ennen maalia. Kamppaili voitosta tasaisessa 
maaliintulossa. 
GODDESS DIONE: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, 
kiri maalisuoralla mukaan kärkirintamaan. 
CABIN CREW: Pääsi 1. kurvin lopussa kolmannelta 2. ulos. Jäi johtavan 
rinnalle 1600 jäljellä. Haki keulat viim. takasuoran lopussa. Kangistui 
lopussa neljänneksi. 
JONTTE JUNIOR: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle 
radalle. Kamppaili asiallisesti rahoille. 
CHUMLEE: Kohosi viim. takasuoralla 6. ulkoa selissä kolmannelle radalle. 
Tuli hieman tasaisesti yltämättä rahoille.
RIM BAY GIFT: Jäi viim. takasuoran lopussa 4. sisältä väsyvänn takana 
kauas hännille, mistä tehtävä oli vaikea.
INSTATAG: Luovutti keulat kovan avauksen päätteeksi n. 500 juostuna. 
Menetti viim. takasuoran lopussa hieman asemiaan väsyvän takana. Mahtui 
450 jäljellä toiselle ja tuli loppua harvassa porukassa lähinnä 
tasaisesti. 
FUDGE SISU: Jäi loppukurvissa väsyvän takana 3. sisältä hännille, 
taustalla maaliin.
SILICA MAN: Eteni johtavan rinnalta keulaan n. 500 juostuna kovan 
avauksen päätteeksi. Menetti paikkansa viim. takasuoran lopussa ja taipui
taustalle.
HOPEFULLY QUICK: Kohosi viim. takasuoralla 5. sisältä 3. ulos, pudotti 
loppukurviin sisälle. Pääsi maalisuoralla 2. ulos, missä pussissa 
maaliin.
SILVERADO WANIA: Poissa.



Lähtö  10. Väliajat: 12,5-16,5-16,0-17,0
LAST GUNSLINGER: Pääsi 1. kurvin lopussa kolmannelta 2. ulos, jäi 
johtavan rinnalle 1500 jäljellä ja eteni pian keulaan. Otti maalisuoralla
varman voiton. 
MONEY VICE: Nousi etusuoran alussa takaa selässä kolmannelle radalle. 
Eteni 300 jäljellä harvenevan porukan kolmanneksi. Puristi maalisuoralla 
toiseksi. 
BRAVISSIMO KESS: Kiersi etusuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle. Kamppaili
lopussa harvan porukan kolmanneksi. 
IN DIX FIRE: Jäi 1300 jäljellä 2. ulkoa ilman selkää, sai uudelleen 
vetoapua kierros jäljellä. Pudotti loppukurvissa sisälle ja seuraili 
harvassa porukassa tasaisesti.
BLACK SWAN: Kohosi viim. takasuoran alussa takaa kolmannelle ja 
neljännelle radalle. Kiri vaikeista asemista asiallisesti rahoille.
ROGUE ROVER: Nousi etusuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle, pudotti 
loppukurvissa toiselle oltuaan harvassa porukassa viidentenä. Tuli 
tasaisesti rahoille.
HALF MOON ZIP: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa reippaan avauksen 
jälkeen. Jäi 3. sisälle 1350 jäljellä. Tuli harvassa porukassa 
keskipareissa maaliin.
E.V. ANDY: Ravasi paikkojen vaihdeltua lopulta 4. sisällä, ei pysynyt 
kärjen tahdissa viim. takasuoralla. Kohosi loppukurvissa väsyvien takaa 
ulommas ja tuli harvassa porukassa tasaisesti perille.
ARCTIC DARK: Matkasi toisella keskipareissa, mistä vaisu. 
HARMICROBOT TINKER: Oli takapareista perin vaisu. 
MISS VIP ZIP: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran lopussa. 
Jatkoi 2. sisällä 2. kurvissa. Antoi periksi viim. takasuoralla.
GROVE'S KAJSA: Nousi viim. takasuoralle takaa kolmannelle radalle. 
Laukkasi harvassa porukassa keskivaiheilla n. 100 ennen maalia.


