
Lähtö  1. Väliajat: 11,0-16,0-18,5-17,0 
YWONNE CROFT: Kiri maalisuoralla niukkaan voittoon 2. ulkoa. 
NICEMAN WINDCAPE: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 1. takasuoran 
alussa. Kamppaili maalisuoralla voitosta kolmatta rataa kirineen Ywonne 
Croftin kanssa. Jäi niukasti toiseksi. 
COD A'LA DOC: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. kurvin lopussa reippaan 
avauksen päätteeksi. Kangistui lopussa kolmanneksi. 
FELIX JOURNEY: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa. Seuraili lopussa 
heikossa lähdössä viim. rahoille. 
FLYING SIRIUS: Laukkasi 3. ulkoa 850 jäljellä jääden pienessä lähdössä 
taustalle.
SANDCASTLE: Antoi loppukurvin alussa pahoin periksi 3. sisältä pienessä 
lähdössä. 
PEAK C.R.SEVEN: Laukkasi 1. kurvissa 2. ulkoa jääden taustalle. Tavoitti 
selvästi pääjoukkoa loppua kohden ja tuli vielä voimia tallella maaliin. 
Viim. 1200 m 14,5
DEMON A.F.: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 11,0-12,0-13,5-16,5 
GAMBLING FACE: Vaihtoi 3. sisältä 2. ulos 800 jäljellä, käänsi pian 
kolmannelle ja eteni keulaan. Nappasi selvän voiton.
AMBROGIO: Kohosi viim. takasuoralla 2. sisältä 2. ulos, kiersi 
loppukurviin harvan porukan toiseksi. Piti asemansa perille. 
SHOTPROOF: Matkasi 2. ulkona, kiersi loppukurvin alussa harvan porukan 
kolmanneksi ja piti asemansa perille. 
BELLINISSIMO: Piti johtavan rinnalla yllä reipasta tempoa. Kangistui 
lopulta tosi harvassa porukassa neljänneksi. 
WALK OUT: Sai keulassa prässiä ja menetti paikkansa viim. takasuoralla. 
Hiipui tosi epätasaisessa lähdössä ulos rahoilta.
AMON-RA: Ei vain riittänyt hänniltä ylisarjassa.
DREAM DIVINE: Alkoi jäädä viim. takasuoran alussa pääjoukon hänniltä ja 
keskeytti.



LUCKY CLOUD: Juuttui kiertämään kolmatta rataa. Pakitti etusuoralla 
hännille. Taipui ja laukkasi maalisuoralla taustalla.

Lähtö  3. Väliajat: 30,0-28,5-26,0-27,5 
PANTHERA: Pääsi 1. kurvin lopussa kolmannelta radalta 5. ulos. Nousi 
uudelleen reissuun runsas kierros jäljellä. Sai vetoapua viim. takasuoran
alussa. Kiri maalisuoralla ulkoa varmaan voittoon. Viim. 700 m 25,4. 
SAVON SISU: Luovutti keulat 300 juostuna. Mahtui 100 jäljellä toiselle ja
kiri toiseksi. 
PIITAIKURI: Eteni 300 ajettuna keulaan. Kamppaili maalisuoralla 
rintamasta totoon. 
TRUMPPI: Ei päässyt tulemaan 2. ulkoa maalisuoralla vapaasti.
VENNELMON VÄLKKY: Nousi 3. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa. 
Puhti ei riittänyt aivan kärkeen. 
LEIJAN LIITO: Laukkasi lyhyesti lähtösuoran lopussa häiriöstä. Matkasi 
sisällä porukan hännillä. Käänsi loppukurviin ulkoradoille ja kiri 
vaikeista asemista asiallisesti perille. Viim. 600 m 24,7.
APARIS: Pudotti loppukurviin 4. ulkoa 3. sisälle. Pääsi maalisuoralla 2. 
sisälle. Ei päässyt kirimään täysin vapaasti.
TEMPAISU: Kohosi 400 jäljellä 4. sisältä toisen radan jonoon. Tuli 
maalisuoralla hieman häirityksi. Tuli tasaisen oloisesti loppua.
ALPERTTO: Laukkasi 1. kurvin alussa kolmannelta radalta. Nousi takaa 
selissä kolmannelle etusuoralla. Tuli loppua asiallisesti, vaikka ei 
rahoille yltänytkään.
WALENE: Laukkasi lähtösuoralla jääden hännille, pääjoukon mukana maaliin.
KASTURO: Ei vain riittänyt 5. sisältä parhaille. 
DZINGEL: Laukkasi lähtösuoralla.
LARVAN IISU: Tuli loppukurvissa 3. sisältä ahtaasti toisen radan jonoon. 
Käänsi maalisuoralle kolmannelle ja kiri kolmanneksi. Hylättiin kuitenkin
murtautumisesta.
KOIVIKON MIISU: Laukkasi takapareissa loppukurvin alussa.
MOIDO: Nousi etusuoralla kaukaa takaa kolmannelle ja sai pian vetoapua. 
Laukkasi loppukurvissa häiriöstä. Tuli maalisuoralla vielä uudelleen 
häirityksi ja laukkasi uudelleen.
HOTTINE: Kiersi pakilta lähteneenä kolmatta rataa ja pääsi 1. takasuoran 
lopussa johtavan rinnalle. Kangistui maalisuoralla ja laukkasi.



Lähtö  4. Väliajat: 17,0-17,5-16,0-11,0 
MAGICAL PRINCESS: Eteni pakilta lähteneenä tyhjää toista rataa ja haki 
keulat 1400 jäljellä. Nappasi reippaassa lopetuksessa helpon voiton. 
FLYING DUCK: Nousi viim. takasuoran alkaessa 4. sisältä johtavan 
rinnalle. Pudotti 500 ennen maalia 2. sisälle. Kamppaili toiseksi. 
STONECAPES QUEILA: Nousi kierros jäljellä 7. sisältä toiselle ilman 
selkää, puristi maalisuoralla reippaassa lopetuksessa totoon.
JULIENNE CANE: Luovutti keulat 1400 jäljellä. Jäi 500 jäljellä 3. 
sisälle. Kamppaili asiallisesti neljänneksi. 
PITCH PERFECT: Vaihtoi 3. sisältä 2. ulos 500 jäljellä, käänsi 
kolmannelle 300 jäljellä ja kamppaili reippaassa vauhdissa viim. 
rahoille. 
MELINDA SES: Nousi 6. sisältä toisen radan jonoon viim. takasuoran 
alussa. Kohosi 300 jäljellä selässä kolmannelle radalle. Kamppaili 
reippaassa lopetuksessa rahasijasta. Viim. 600 m 10,1. 
CAMELEO PRESS: Matkasi 4./5. sisällä, kohosi maalisuoralle toisen radan 
jonoon. Tuli viime metrit rullaillen reippaassa vauhdissa.
ENGE ASTARTE: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle. Tavoitti pääjoukon
kierros jäljellä. Tuli maalisuoraa rullaillen.  Viim. 1900 m 14,7.
TINGALING: Laukkasi lähtöön jääden kauas taustalle.

Lähtö  5. Väliajat: 12,5-14,5-10,5-12,0 
GLOBAL WITHDRAWL: Sai keulassa painetta kolmannella puolikkaalla, nappasi
maalisuoralla helpon voiton. 
GLOBALSATISFACTION: Oli voittaneen selästä tilaa saamatta toinen. 
HOTSHOT LUCA: Kiersi etusuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, piti yllä 
reipasta tempoa. Kamppaili totoon. 
IVAN B.R.: Aloitti johtavan rinnalla ja sai vetoapua runsas kierros 
jäljellä. Nousi maalisuoralle kolmannelle ja kamppaili viim. rahoille. 
TAPIRO JET: Vaihtoi viim. takasuoran alussa 4. sisältä 4. ulos. Käänsi 
maalisuoralle ulkoradoille, mutta tehtävä oli vaikea reippaassa 
vauhdissa.
T.REX: Seuraili 3. sisältä reippaalla toisella kierroksella.
TITO C.A.: Oli pehmeä 3. ulkoa. 
JUGADOR: Laukkasi pääjoukon hänniltä 850 jäljellä. Tavoitti pääjoukon ja 
tuli sen mukana maaliin. Viim. 700 m 10,6.



Lähtö  6. Väliajat: 16,5-17,0-15,0-11,5 
LUCIANO BRYNE: Pääsi pakilta loistavasti 2. ulos. Nousi kolmannelle 350 
jäljellä ja kiri varmaan voittoon. Viim. 600 m 10,3.
BLACKBEARD: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran alussa, 
kamppaili maalisuoralla toiseksi ulkoa kirineen Luciano Brynen jälkeen. 
CUPIDO COMBO: Jäi 1. takasuoran alussa johtavan rinnalle, mistä hyvä 
kolmas. 
MIDSUMMER SUN: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa, seuraili lopussa 
neljänneksi. 
MAS GOLD RUSH: Vaihtoi 1300 jäljellä 5. sisältä 4. ulos, nousi 
loppukurviin kolmannelle radalle ja kamppaili harvan porukan viidenneksi.
ROCKTOWN PLAINTIFF: Ei vain riittänyt parhaille 5. sisältä.
UNFORGETTABLE KEMP: Tyytyi seurailemaan reippaassa lopetuksessa 3. ulkoa.
LA COURABOU: Ei vain riittänyt parhaille 4. sisältä kovassa lähdössä.
FRANCIS COCCOLA: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden taustalle.
ROSE ORDEN: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 3. sisältä kovassa lähdössä.
IRONDANGER: Laukkasi lähtöön.

Lähtö  7. Väliajat: 24,0-24,5-26,0-24,0 
LUMETTAJA: Piti keulassa yllä tasaisen reipasta tempoa ja vastaili 
varmasti perille.
TINDERI: Pudotti 1. takasuoran lopussa 2. ulkoa 2. sisälle. Kohosi 
loppukurvin alussa 2. ulos. Kiri maalisuoralla toiseksi. 
TÄHTITIE: Kamppaili johtavan rinnalta kakkosrahoista. 
UKKOHERRA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa. Eteni 
maalisuoran alussa johtavan rinnalle. Kangistui viime metreillä jääden 
neljänneksi. Viim. 600 m 22,5. 
VIRIN URHO: Kiersi takapareissa harvassa porukassa kolmatta rataa, 
jyskytti tasaisen varmasti perille ja oli lopulta epätasaisen lähdön 
viides. Viim. 600 m 22,7. 
AIKA-SISU: Seuraili 3. sisältä tosi harvassa porukassa tasaisesti.
SÄFÖÖRI: Ei jaksanut 2. ulkoa harvassa porukassa rahoille.
LENNON RAPINA: Matkasi kaukana takapareissa, missä tyytyi seurailemaan.
MARGARIDA: Pakitti alussa ulkoa hännille ja haki paikan 4. sisältä. 
Taustalla maaliin.
VILLIHEILI: Laukkasi 4. ulkoa n. 650 jäljellä pudoten taustalle.
HISSUN FEENIKS: Laukkasi keskipareista 2. kurvin alussa.



Lähtö  8. Väliajat: 32,5-26,5-22,5-22,5 
EVARTTI: Luovutti keulat 1650 jäljellä. Mahtui maalisuoralla toiselle ja 
kiri niukkaan voittoon. 
PARVELAN RETU: Laukkasi lyhyesti lähtöön jääden hännille 6. ulos. Nousi 
3. kurvissa selissä kolmannelle radalle. Käänsi loppukurvissa 
ulkoradoille, tuli maalisuoran alussa häirityksi. Kiri loppua lujaa ja 
ehti vielä voittomatsiin. Viim. 700 m 18,7.
VÄLKYN TUISKU: Jäi 600 ennen maalia 2. ulkoa 3. ulos. Nousi 400 jäljellä 
selässä kolmannelle radalle. Kiri maalisuoralla totoon. 
PYÖRYLÄN PARONI: Kamppaili 3. sisältä maalisuoralla neljänneksi. 
KOSKELAN AKSELI: Ei saanut tilaa 4. sisältä.
ROKIN MAXI: Nousi 1. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan 
rinnalle. Jäi viim. takasuoralla 2. ulos, ei yltänyt lopussa rahoille. 
VEERAN POIKA: Nousi 900 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, sai 600 
jäljellä vapaan radan. Eteni maalisuoralle tultaessa johtavan rinnalle, 
mutta laukkasi pian menettäen selvästi asemiaan.
VIXELI: Eteni keulaan 1. takasuoralla. Laukkasi maalisuoralla 
tototaistosta. 
STALLONE: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle radalle. 
Laukkasi loppukurvin alussa.
KARTIER: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, eteni 600 ennen maalia 
johtavan rinnalle. Jäi maalisuoralle tultaessa 2. ulos ja laukkasi pian.

Lähtö  9. Väliajat: 12,0-12,0-13,0 
IMPERATOR: Eteni loppukurvin alussa johtavan rinnalta keulaan ja irtosi 
selvään voittoon.
BEE COMBO: Nousi 4. ulkoa loppukurviin selässä kolmannelle radalle. Kiri 
maalisuoralla toiseksi kaukana voittaneen takana. 
ZOLAMANI: Puristi maalisuoralla 2. ulkoa kolmanneksi. 
MAGIC MADONNA: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa kiriin ja kamppaili 
lopussa totosijoista. 
TOO SMOOTH FOR YOU: Laukkasi lähtösuoralla jäämättä, pääsi 1. kurvissa 2.
sisälle. Kohosi loppukurvin alussa toiselle hiipuvan takaa. Eteni 
toiseksi, kangistui hieman viime metreillä jääden viidenneksi. >
SAHARA FLAMES: Nousi loppukurvissa 5. ulkoa ulkoradoille ja kiri 
asiallisesti. 
FANTOM FACTOR: Oli loppukurvissa 3. sisällä hiipuvan takana, kohosi 
maalisuoralla porukan keskellä toiselle, mutta ei päässyt tulemaan 
vapaasti.
TOP CLASS KEMP: Nousi loppukurvissa 5. sisältä selissä kolmannelle 
radalle, mutta tehtävä oli vaikea.



AMERICAN ZAKKE: Laukkasi lähtösuoralla ja haki asemat hänniltä. Nousi 
loppukurviin selissä kolmannelle radalle. Käänsi maalisuoralle 
ulkoradoille. Tuli rehdisti, mutta tehtävä oli vain mahdoton.
NINEELEVEN: Laukkasi 1. kurvissa kolmannelta radalta jääden hännille. Ei 
päässyt tulemaan lopussa vapaasti sisäpareista.
UNIQUE SUNRISE: Menetti keulat loppukurvin alussa ja hiipui hännille. 
BIRGIT COMBO: Taipui viim. takasuoralla 4. sisältä. 

Lähtö  10. Väliajat: 13,0-13,5-15,0-12,5 
GOGOBET SISU: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1200 jäljellä, runnoi 
maalisuoralla pitkän kirin päätteeksi niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 
13,0. 
QUICK VALD: Eteni johtavan rinnalta keulaan 2000 jäljellä, kamppaili 
maalisuoralla voitosta ulkoa kirineen Gogobet Sisun kanssa. Jäi niukasti 
toiseksi. 
LAKE'S ACTION: Luovutti keulat 2000 jäljellä, mahtui maalisuoran alussa 
ulos ja kamppaili totoon. 
EXUBERANCE: Mahtui maalisuoran alussa 3. sisältä ulkoradoille. Kiri 
asiallisesti ehtien neljänneksi. 
VIKENS ENERGY: Kohosi 2300 jäljellä 3. sisältä 2. ulos, jäi ilman 
vetoapua 2000 jäljellä. Jatkoi 1700 jäljellä uudelleen 2. ulos. Nousi 
viim. takasuoran alussa kolmannelle radalle. Kamppaili maalisuoralla 
rahoille. 
EFFRONTE PHOTO: Pääsi kirimään aivan lopussa 4. sisältä sisärataa ehtien 
viim. Rahoille.
ELLIOT WEB: Menetti loppukurvissa 3. ulkoa asemiaan väsyvän takana. 
Pudotti maalisuoralle sisälle ja tuli loppua asiallisesti.
LASTSUNDAYINMAY: Nousi 5. sisältä loppukurviin ulkoradoille, mutta 
tehtävä oli vaikea reippaassa vauhdissa.
HOPEUSTEPONALEGO: Nousi kierros jäljellä 5. ulkoa selässä kolmannelle. Ei
vain yltänyt maalisuoralla rahoille.
QUITE A LOVER: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 1900 jäljellä, eteni 1700 
jäljellä johtavan rinnalle. Taipui loppukurvin alussa.
MAIN STAGE: Vaihtoi 1750 jäljellä 3. sisältä 4. ulos. Jäi loppukurvissa 
hiipuvissa selissä hännille, eikä saanut koskaan tilaa.
BOOK SEVEN: Jäi jo etusuoralla 6. sisältä muun porukan matkasta ja 
keskeytti.


