
Lähtö  1. Väliajat: 43,5-42,0-32,5-42,0 
PERINTÖRINSESSA: Nousi 1. takasuoran lopussa johtavan takaa toiselle. 
Laukkasi 850 jäljellä. Eteni uudelleen toiselle ilman selkää ja puristi 
maalisuoralla varmaan voittoon. 
MILLIMINNA: Menetti keulat 650 jäljellä, kohosi maalisuoran alussa 2. 
ulos. Ei päässyt tulemaan lopussa täysin vapaasti.
RAJALAN MIMMI: Vaihtoi loppukurvin alussa 2. sisältä 2. ulos. Kamppaili 
lopussa kakkosrahoista.
MUA LOLITA: Matkasi harvassa porukassa viidentenä, peri lopussa neljännen
sijan vastustajan laukattua.
ALLIKKO: Laukkasi 1. kurvin alussa, matkasi tosi harvassa porukassa 
kuudentena. Peri lopussa vastustajan laukattua viim. rahasijan. 
KAPINAN JYTKY: Lähti 80 metrin pakilta. Ei esittänyt taustalla ihmeitä. 
TINTERELLA: Laukkasi lähtösuoralla, uudet laukat keskipareissa 1. 
takasuoran alussa ja 1400 jäljellä.
LÖNRUUT: Laukkasi keskipareissa 1. takasuoran alussa ja lopussa.
OSKARI PUNK: Laukkasi lähtösuoralla, eteni 2. ulos. Pääsi 850 jäljellä 
johtavan rinnalle. Haki keulat 650 jäljellä. Laukkasi vajaa 50 jäljellä 
voittotaistosta. 
HARJUJEN CLAARA: Laukkaili 1. kierroksen aikana taustalla toistuvasti 
tullen hylätyksi.
ZIPRAS: Poissa.



Lähtö  2. Väliajat: 22,5-23,5-21,0-21,5 
WHO'S YER DADDY: Kohosi viim. takasuoralla 6. sisältä toisen radan jonoon
ja loppukurviin selissä kolmannelle. Kiri maalisuoralla rintamasta 
niukkaan voittoon.
NIKY BOY: Sai maalisuoralla tilaa 2. ulkoa ja kiri mukaan voittomatsiin. 
WASTING TIME: Jäi viim. takasuoran alussa 2. sisältä 3. sisälle. Kohosi 
500 jäljellä 2. ulos. Sai n. 350 jäljellä vapaan radan ja kamppaili 
tasaisessa maaliintulossa lopulta kolmanneksi.
COME AND RAIN: Nousi n. 900 jäljellä 5. sisältä toisen radan jonoon. 
Käänsi viim. takasuoran alussa ahtaasti kolmannelle radalle. Kamppaili 
maalisuoralla rintamassa totosijoista. 
SISTER JOLENE: Nousi 900 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, 
nostettiin viim. takasuoran alussa neljännelle radalle. Puolsi 
maalisuoralle tultaessa hieman lisää ulos. Kiri lopulta asiallisesti 
viidenneksi. 
THE DZEISON: Kohosi loppukurvissa hiipuvan takaa 4. sisältä toisen radan 
jonoon, pääsi kirimään aivan lopussa rahoille.
STONEISLE UNDINE: Kohosi loppukurvissa väsyvän takaa 3. sisältä toisen 
radan jonoon ja tuli tasaisesti.
TOMORROW'S DREAM: Laukkasi lähtösuoralla. Eteni matkalla 5. ulos. Kohosi 
800 jäljellä selissä kolmannelle radalle. Kiri jäi tasaiseksi.
DAISY DIVER: Laukkasi 1. kurvin alussa. Eteni 8. sisälle. Nousi kierros 
jäljellä takaa selässä kolmannelle. Eteni viim. takasuoralla johtavan 
rinnalle. Eteni loppukurvissa toiseksi, mutta kadotti samassa raviaan ja 
jäi maalisuoralla takapareihin.
GIMME LOVE: Menetti keulat viim. takasuoran alussa, hiipui hännille.
SCREAM POISON: Väsyi 3. ulkoa jo viim. takasuoralla. 
JULY FOURTH: Laukkasi johtavan rinnalta taipuneen oloisena 800 ennen 
maalia. 
VOYAGE: Laukkasi 1. kurvissa, nousi etusuoralla takaa kolmannelle radalle
ja eteni keulaan viim. takasuoran alussa. Irtosi jo selvään johtoasemaan,
mutta laukkasi maalisuoran alkaessa ulkoradoille.



TORATOSHI: Laukkasi hännillä etusuoran alkaessa.
PODRICK FROST: Poissa.

Lähtö  3. Väliajat: 20,0-18,5-17,0-19,0 
ALIEN SCOUT: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, piti vauhdin reippaana ja 
porukan harvana. Otti maalisuoralla selvän voiton. 
PRIMO AMIR: Eteni kierros jäljellä toiselta ilman selkää harvan porukan 
toiseksi, piti asemansa perille. 
IN DIX FIRE: Pudotti harvassa porukassa 900 jäljellä 2. ulkoa 3. sisälle.
Piti asemansa kolmantena epätasaisessa lähdössä.
LUCKY CLOUD: Eteni viim. takasuoran alussa keskipareissa harvan porukan 
neljänneksi, piti asemansa perille.
EXPRESS EVE: Matkasi tosi harvassa porukassa keskipareissa, mistä ei 
yltänyt rahoille. 
JERE VON BENTZ: Matkasi tosi harvassa porukassa keskivaiheilla, mistä ei 
vain riittänyt. 
GOROS PEPPER: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa. Jäi 900 jäljellä harvan 
porukan neljänneksi. Valui hiljalleen taustalle. 
WHYNOT ME: Oli taustalla vaisu. 
LIVORNO BOKO: Poissa.
FAST HERO: Poissa.

Lähtö  4. Väliajat: 18,0-20,0-21,0-18,0 
PATRIOTIQUE: Eteni viim. takasuoran lopussa johtavan rinnalta keulaan, 
kamppaili maalisuoralla varmaan voittoon. 
ROCKER TIE: Pääsi loppukurviin 3. ulkoa 2. ulos, käänsi maalisuoralle 
kolmannelle radalle ja kiri toiseksi. OK+
CLUB NORD LOVE: Nousi viim. takasuoran alkaessa 5. ulkoa selässä 
kolmannelle. Kiri asiallisesti totoon. 
OLIVIA WINDCAPE: Vaihtoi loppukurvin alussa 3. sisältä 3. ulos, pääsi 
maalisuoralle tultaessa 2. ulos. Kamppaili viim. totosijasta. 
OXHOUSE WILLIAM: Menetti loppukurvissa asemiaan väsyvän keulahevosen 
takana. Nousi maalisuoran alkaessa pääjoukon hännillä toisen radan 
jonoon. Ei päässyt tulemaan loppuakaan täysin vapaasti.
DROWZEE: Jäi viim. takasuoran lopussa 2. ulkoa ilman selkää, kamppaili 
lopussa viim. rahoille.
NITROGLYCERINE: Nousi n. 800 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle, kiri ehtyi 
maalisuoran alkuun.



RAMAYA: Sai vetää keulassa maltilla. Menetti paikkansa viim. takasuoran 
lopussa ja taipui hännille. 
ALI EVO: Jäi lähdöstä taustalle, eteni etusuoran alussa 6. ulos. Tehtävä 
oli toivoton. 
JAILHOUSE LOVER: Pakitti alussa ulkoa hännille, mistä jäi taustalle. 
LUCKY LADYBUG: Keskeytti hännillä 2. kurvin alussa.
FIADOR: Juuttui kolmannelle radalle ja laukkasi 1. takasuoran lopussa 
pakitettuaan hännille. Nousi maalisuoralle ulkoradoille. Kiri 
asiallisesti, mutta laukkasi n. 50 jäljellä uudelleen.

Lähtö  5. Väliajat: 35,0-35,0-33,0-34,0 
SAVON SOKERI: Nousi kierros juostuna johtavan takaa toiselle ja eteni 
pian keulaan. Nappasi varman voiton. 
MAKKONEN: Nousi keskipareista kolmannelle 800 jäljellä. Eteni loppukurvin
alussa toiselle ilman selkää. Kamppaili toiseksi. 
HISSUN TELLU: Eteni viim. takasuoran lopussa keskipareista neljänneksi. 
Puristi maalisuoralla totoon. 
MISSIN VALMA: Matkasi sisällä takapareissa, käänsi maalisuoralle 
ulkoradoille ja lopetti hyvin. OK+
VARJOHEHKU: Nousi viim. takasuoralla takaa kolmannelle ja kamppaili 
asiallisesti rahoille.
TÄHTI-ORION: Kohosi 3. sisältä 2. ulos kierros jäljellä. Jäi 800 jäljellä
toiselle ilman selkää. Pudotti loppukurvin alussa sisälle ja seuraili 
rahoille. 
SOME: Nousi viim. takasuoralla keskipareista kolmannelle radalle. Ei 
suuremmin edennyt. 
SALAMAN KOIOS: Luovutti keulat kierros jäljellä, hiipui loppua kohden 
taustalle. 
HOVILAN OIVA: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen. 
RESON SISUKAS: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen 
hylätyksi.
ÖKYMÄEN ELLIOT: Seuraili keskipareista tasaisesti.
KUUSÄLLI: Laukkasi lähtösuoran lopussa jääden hännille. Eteni 
loppukurvissa sisärataa päästen viidennelle sijalle. Kohosi maalisuoran 
alussa ulos, mutta pilasi pian laukkaan.
SOHVIN VINHA: Laukkasi lähtösuoralla ja 1. kurvissa. Kolmas laukka 
hännillä kierros ennen maalia.
AI NOPEA: Nousi etusuoran alussa 4. sisältä johtavan rinnalle. Laukkasi 
800 jäljellä. Uusi laukka myöhemmin takana.
VAUHDIKAS-VENLA: Poissa.



Lähtö  6. Väliajat: 16,0-17,5-17,0-17,5 
MEI TAI: Kiersi 1. kurvissa ulkoa ja pääsi johtavan rinnalle 1700 
jäljellä. Runnoi maalisuoralla varmaan voittoon. 
KWAKIUTI BOKO: Kohosi maalisuoran alussa 2. ulkoa kolmannelle ja 
kamppaili toiseksi. 
ELAINE LAURELTON: Pudotti 300 juostuna johtavan rinnalta 2. sisälle. 
Kohosi maalisuoran alussa 2. ulos. Ei päässyt tulemaan täysin vapaasti. 
WILL DAISY BEAT: Vaihtoi viim. takasuoralla 4. sisältä 4. ulos. Kohosi 
maalisuoran alussa kolmannelle radalle ja tuli asiallisesti.
BWT GAIA: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle radalle. 
Puristi maalisuoralla rahoille.
JANET WEB: Oli auton takaa selvästi nopein. Veti tasaisen reipasta, alkoi
jäädä alakynteen loppukurvin alussa. Hiipui maalisuoralla keskipareihin. 
TULIP FACE: Jäi pussiin 3. sisälle.
GODDESS DIONE: Seuraillen perille 3. ulkoa.
INSTATAG: Pääsi loppukurviin 5. sisältä 4. sisälle, missä pussissa 
maaliin.
SAINT SALME: Nousi 4. ulkoa kolmannelle n. 600 ennen maalia. Ei 
kuitenkaan edennyt.
AL'S DIVA TEQUILA: Oli vaisu 6. sisältä. 
AL'S SWEET SVEA: Laukkasi 1. kurvin alussa ulkoradoilta häiriöstä.



Lähtö  7. Väliajat: 29,5-30,0-29,5-30,5 
FRANSUA: Nousi 1. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle ja eteni 
johtavan rinnalle 2. kurvin alussa. Puristi maalisuoralla niukkaan 
voittoon. 
NOUMANI: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä ja eteni viim. 
takasuoralla 2. ulos. Mahtui 150 jäljellä kolmannelle radalle ja kiri 
mukaan voittomatsiin. 
SINKUN CUNKKU: Veti keulassa tasaisen reipasta ja kamppaili lopussa 
kolmanneksi. 
CUPIDO: Laukkasi lähtösuoralla, matkasi 3./4. ulkona. Nousi viim. 
takasuoran alkaessa selässä kolmannelle radalle. Käänsi neljännelle 300 
jäljellä ja kiri tototaistoon. 
KOPRAN TAISTO: Oli selvästi nopein auton takaa, mutta laukkasi 
lähtösuoran lopussa jääden hännille. Nousi loppukurviin selissä 
kolmannelle, leikkasi sisälle 300 jäljellä ja kamppaili rehdisti 
viidenneksi. 
HISSUN PAMELA: Vaihtoi etusuoran alussa 4. sisältä 4. ulos. Nousi 800 
jäljellä selässä kolmannelle radalle. Puhti ei riittänyt maalisuoralla 
aivan kärkeen.
KUKKAROSUON VEERA: Jäi loppukurvissa 3. sisältä väsyvän takana taustalle.
KASTURO: Tyytyi seurailemaan hännillä 5. sisältä. 
FELISIA: Alkoi jäädä 2. sisältä viim. takasuoralla. 
MOIDO: Aloitti johtavan rinnalla ja sai vetoapua 2. kurvin alussa. Taipui
loppukurvin alussa.
HYYPÄN LILJA: Nousi 6. ulkoa selissä kolmannelle viim. takasuoran alussa.
Käänsi maalisuoralle viidennelle radalle, mutta laukkasi pian.
RIUTAN TAIKA: Poissa.



Lähtö  8. Väliajat: 17,5-17,0-17,5-18,5 
SMILEY MATCH: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri 
varmaan voittoon kun Ashley Face laukkasi maalisuoralla. 
INTUTO: Kamppaili 2. ulkoa lopussa toiseksi. 
ZOOM ZOOM: Vaihtoi etusuoran alussa 4. sisältä 4. ulos. Pudotti 900 
jäljellä 3. sisälle. Kohosi viim. takasuoralla uudelleen 4. ulos. Käänsi 
300 jäljellä kiriin ja puristi totoon. 
MAS DOMINANT: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannelle ja kiri 
harvassa porukassa asiallisesti. 
BANSKY: Eteni johtavan rinnalta keulaan n. 500 juostuna. Taipui 
maalisuoralle tultaessa.
WINNERTAKESITALL S: Laukkasi lähtöön jääden porukan hännille. Tyytyi 
seurailemaan harvenevassa porukassa.
WINZET: Jäi 3. kurvissa hännillä väsyvän takana lisää. Taustalla maaliin.
SWAGMAN: Luovutti keulat 1. puolikkaan täyttyessä. Antoi periksi viim. 
takasuoralla. 
ADRASTHEE: Alkoi jäädä 3. sisältä jo etusuoralla ja keskeytti. 
ASHLEY FACE: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, eteni maalisuoran 
alussa keulaan, mutta laukkasi pian menettäen kärkisijan.

Lähtö  9. Väliajat: 13,5-17,5-21,5-16,5 
LIGHTNING LUCA: Eteni keulaan 1. kurvin alussa, vastaili lopussa varmaan 
voittoon kun Tammerlan Grain laukkasi rinnalta.
BLUEBERRY BOY: Nousi etusuoran alussa 4. sisältä toiselle ilman selkää, 
jatkoi pian 2. ulkona. Kohosi maalisuoralla kolmannelle radalle. Peri 
lopussa kakkosrahat vastustajan laukattua. 
JOE'S MONKEY MAN: Alkoi jäädä kärjen vauhdista 2. sisältä loppukurvin 
alussa, mutta kamppaili harvassa porukassa vastustajan laukattua 
kolmanneksi. 
FIRECRACKER GUNN: Vaihtoi kierros jäljellä 6. sisältä 3. ulos. Kamppaili 
maalisuoralla tosi harvan porukan neljänneksi kaukana kärjen takana.
KAI GREENWOOD: Nousi loppukurvin alussa 4. ulkoa kolmannelle radalle, 
kamppaili kaukana kärjen takana viim. rahoille. 
ENJOY BOOST: Matkasi 4./3. sisällä, mistä oli tasainen epätasaisessa 
lähdössä.
INCREDIBLE KOKS: Kohosi loppukurvissa hänniltä ulkoradoille, kamppaili 
epätasaisessa lähdössä rahasijoista.
DANIEL SPEED: Tyytyi seurailemaan takapareissa.



LANGEN'S HOUND DOG: Laukkasi keskipareista 1. kurvin alussa jääden 
taustalle.
TAMERLAN GRAIN: Nousi kierros jäljellä 3. sisältä johtavan rinnalle. 
Laukkasi n. 150 jäljellä johtaneen rinnalta menettäen kärkisijan. 
FLYING SIRIUS: Poissa.

Lähtö  10. Väliajat: 35,0-33,0-33,0-34,0 
SIIRIN VEETI: Vastaili pienessä lähdössä keulasta hallittuun voittoon.
KIIEKSEN VIHTORI: Nousi pienessä lähdössä johtavan takaa toiselle 
loppukurvin alussa. Kiritti voittanutta, mutta ei tarjonnut todellista 
uhkaa.
VIHJEEN VINHA: Lähti viiden hevosen lähdössä 60 metrin pakilta, eteni 2. 
kurvissa toista rataa. Kamppaili lopulta epätasaisen porukan kolmanneksi.
OLAUS MAGNUS: Laukkasi viiden hevosen lähdössä neljännellä sijalla n. 650
jäljellä. Piti asemansa perille.
VIETÄVÄN EKOTAR: Aloitti viiden hevosen lähdössä harvan porukan 
kolmantena. Jäi etusuoralla viimeiseksi ja laukkasi taustalla n. 850 
jäljellä.


