Lähtö 1. Väliajat: 40,5-39,0-44,0-40,0
VIHIN MYMMELI: Eteni 1. takasuoralla harvassa porukassa kolmanneksi.
Kohosi viim. takasuoralla kärkiparin rinnalle kolmannelle radalle. Pääsi
maalisuoralle tultaessa johtavan rinnalle ja puristi niukkaan voittoon.
HÄMIS SAFIIRI: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta sijalta toiseksi. Nousi
viim. takasuoralla johtavan rinnalle. Haki johtopaikkaa maalisuoralle
tultaessa, laukkasi samassa. Pudotti lennosta raville. Kamppaili
maalisuoralla tasottoman lähdön voitosta, mutta jäi viime metreillä
toiseksi.
TÄHTI-ORION: Oli keulassa huonolla ravilla, menetti paikkansa
maalisuoralle tultaessa. Oli tasottoman lähdön kolmas.
HELMEN VIOLA: Laukkasi kolmannelta sijalta harvassa porukassa 300
juostuna. Uusi laukka tosi harvassa porukassa 1800 jäljellä. Oli
tasottomassa lähdössä viimeinen hyväksytty.
HISSUN SAGA: Laukkasi 1. takasuoralla 2. sisältä.
VIRIN VIKSU: Laukkasi 1. kurvin alussa, laukkasi harvassa porukassa
keskipareissa viim. takasuoralla uudelleen. Tuli harvassa porukassa
kolmantena-neljäntenä maaliin.
UNELMATORTTU: Laukkasi 1. kurvin alussa, uusi laukka 900 jäljellä
taustalla ja kolmas viim. takasuoralla.
R.R. VIPINÄ: Poissa.
AIKA-SÄRMÄ: Poissa.

Lähtö 2. Väliajat: 24,0-23,0-19,0-14,5
LA COURABOU: Vastasi keulasta ajettuna voittoon reippaassa lopetuksessa.
PINK LADY: Vaihtoi viim. takasuoran lopussa 2. sisältä 2. ulos, käänsi
250 jäljellä kolmannelle ja kiri toiseksi.
SOLID SPEED: Pääsi viim. takasuoran lopussa 3. sisältä 2. sisälle,
kamppaili reippaassa lopetuksessa totoon.
BORDER BOSS: Käänsi 300 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle ja kiri neljänneksi
reippaassa lopetuksessa.
MILL DIVA: Seuraili 3. ulkoa reippaassa lopetuksessa tasaisesti.
NIKY BOY: Jäi viim takasuoralla 4. sisältä taustalle.
BITCOIN EVO: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden porukan hännille 5.
sisälle. Jäi viim. takasuoran alkaessa taustalle.
LILY-ANN POOF: Laukkasi viim. takasuoralla 2. ulkoa.
FAST FLASH: Laukkasi 250 jäljellä johtavan rinnalta mahdollisen
kärkisijan.

Lähtö 3. Väliajat: 17,0-17,0-20,0-17,0
FAIRYTALE'S FOREVER: Mahtui 2. sisältä toiselle 300 jäljellä ja kiri
maalisuoralla varmaan voittoon.
OLIVIA WINDCAPE: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle,
kiri maalisuoralla hyvin toiseksi.
FIADOR: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja puristi
maalisuoralla totoon.
CANTAB STAR: Matkasi 5. ulkona, pudotti loppukurviin sisälle
keskipareihin. Mahtui ulos maalisuoran alussa ja kiri taistoon viim.
totosijasta.
FLOORLADY: Peri 2. sisältä keulat 1. kurvissa. Taipui maalisuoralla
keskipareihin.
CHEAP-JACK HARMI: Nousi loppukurviin hänniltä selissä kolmannelle radalle
ja kiri asiallisesti viim. rahoille.
FIRST BOOST: Seuraillen perille 3. sisältä.
LEXUS GRIMETON: Menetti loppukurvissa 2. ulkoa väsyvän takana selvästi
asemiaan, eikä yltänyt enää rahoille.
SITRUS GRAPE: Kohosi loppukurvissa kaukana takana ulommas, mutta ei
ohitellut.
ROSE PEPPER: Pääsi 1. takasuoran alussa kolmannelta johtavan rinnalle,
mistä taipui loppukurvissa.
INCREDIBLE KOKS: Juuttui kolmannelle radalle ja taipui taustalle viim.
takasuoran alussa.
GARCON MERCI: Laukkasi keulasta 1. kurvissa, uusi laukka taustalla 1200
ja 300 jäljellä.

Lähtö 4. Väliajat: 37,0-34,5-29,0-31,5
JOKIAHON JEHU: Vastaili keulasta varmaan voittoon.
FUEGO: Laukkasi 4. ulkoa 1050 jäljellä, eteni loppukurvin alussa pieneen
pääjoukkoon viidenneksi. Kamppaili maalisuoralla toiseksi.
LENTO-LIISA: Laukkasi lähtösuoralla, eteni matkalla keskipareihin ja
nousi viim. takasuoran alussa kolmannelle radalle. Kiri rehdisti totoon.
TOEVO: Eteni viim. takasuoralla keskipareista johtavan rinnalle, mistä
kamppaili lopussa totosijoista.

PISKON UNIIKKI: Laukkasi 2. ulkoa 900 jäljellä, eteni laukkojen myötä
viim. takasuoralla toiseksi. Kamppaili lopussa asiallisesti viidenneksi.
HISSUN LIISI: Laukkasi 1. kurvissa jääden kauas taustalle. Kulki loppua
harvassa porukassa asiallisesti ja puristi lopussa kuudenneksi.
MIELETÖN MELINDA: Nousi 1100 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, pääsi 800
jäljellä johtavan rinnalle. Laukkasi 600 jäljellä jääden keskipareihin.
Uusi laukka loppukurvin alussa. Harvassa porukassa keskipareissa
rahoille.
VEEMAX: Laukkasi keskipareissa 1100 jäljellä, tuli harvassa porukassa
lopulta viim. rahoille.
KIELOKE: Taipui 2. sisältä viim. takasuoran alussa.
KOIVIKON JERRY: Laukkasi lähtösuoran lopussa ja taustalla 1.
takasuoralla.
TÄHTINEITO: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
TÄHEN USVATAR: Taipui 800 jäljellä johtavan rinnalta.
PISORIINA: Oli taustalla vaisu.
HIEKAN LILIAN: Laukkasi pahoin lähtösuoralla jääden kauas taustalle.
CAMPO: Laukkasi 1. takasuoralla keskipareista. Uusi laukka 1300 jäljellä.

Lähtö 5. Väliajat: 19,5-19,0-16,5-17,5
TIGER DILLON: Peri loppukurvissa 2. sisältä keulat johtaneen laukattua.
Vastaili lopussa varmaan voittoon.
WINNERTAKESITALL S: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, kiri
maalisuoralla rehdisti toiseksi.
MACCABI YOSEF: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, käänsi
loppukurvissa neljännelle radalle ja kiri mukaan kärkirintamaan.
QUATTRO TILLY: Nousi 5. ulkoa selissä kolmannelle 900 jäljellä. Kiri
maalisuoralla ulkoa tototaistoon.
LOTTERIA MARACAT: Kesti johtavan rinnalta rahoille.
WHYNOT ME: Laukkasi hännillä 1. kurvin alussa, eteni matkalla 4. sisälle.
Ei päässyt tulemaan lopussa vapaasti.
KILLING WINDCAPE: Seuraili tasaisesti 3. sisältä.
NICEMAN WINDCAPE: Ei tahtonut pitää matkalla 2. ulkoa selkää, tuli
pääjoukossa tasaisesti maaliin.
SALUDADOR: Laukkasi lähtösuoralla, eteni matkalla 5. sisälle. Ei päässyt
tulemaan lopussa vapaasti.
GONZALES JOURNEY: Kadotti keulassa raviaan loppukurvin alussa ja
laukkasi.
ALL IN LADDIE: Laukkasi lähtöön ja viim. takasuoran alussa takapareissa.

Lähtö 6. Väliajat: 30,0-30,0-30,5-28,0
WILMAN PIIKA: Nappasi keulasta varman voiton.
SIIRIN LIISI: Nousi 4. ulkoa kolmannelle runsas kierros jäljellä, runnoi
pitkällä kirillä täpärästi toiseksi.
SINGIN RUUTI: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 500 juostuna. Kamppaili
lopussa kakkossijasta.
VETOKISÄLLI: Eteni 300 juostuna johtavan rinnalle, jatkoi 200m myöhemmin
2. ulkona. Kamppaili maalisuoralla asiallisesti neljänneksi.
ARMANDO: Laukkasi 1. kurvin alussa, eteni takaa vapaata sisärataa 3.
sisälle. Kohosi viim. takasuoralla 3. ulos. Tuli seuraillen rahoille.
PIRTTILÄN NIILO: Laukkasi kolmannelta radalta 1. takasuoran lopussa ja
jäi hännille. Eteni matkalla 4. sisälle, kohosi maalisuoran alussa
ulkoradoille ja tuli rehdisti viim. rahoille.
TÄHTI-OLIVIA: Tyytyi seurailemaan pääjoukon hänniltä.
LANKORI: Antoi loppukurvissa periksi 2. sisältä.
SINKUN CUNKKU: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden hännille 7. ulos. Nousi
selässä kolmannelle kierros jäljellä. Käänsi loppukurviin neljännelle
radalle. Laukkasi uudelleen 250 jäljellä.
VELVET: Oli heikolla ravilla ja laukkasi 3. ulkoa 900 ennen maalia.
KONA: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle, missä laukkasi myöhemmin
uudelleen.
LAVIORI: Nousi 6. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä. Haki
loppukurvissa raviaan, eikä edennyt. Laukkasi hieman ennen maalia.

Lähtö 7. Väliajat: 13,0-16,0-19,0-15,5
SAINT SALME: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 800 jäljellä. Jäi 600

ennen maalia ilman vetoapua. Pääsi loppukurvin alussa 2. ulos. Kiri
maalisuoralla varmaan voittoon.
TULIP FACE: Nousi 2. ulkoa selässä kolmannelle viim. takasuoran lopussa
ja kiri lopussa toiseksi.
ELAINE LAURELTON: Eteni johtoon 300 ajettuna. Kamppaili maalisuoralla
kolmanneksi.
BOULDER ARTEMIS: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 800 jäljelä ja eteni 600
ennen maalia johtavan rinnalle. Kangistui maalisuoralla neljänneksi.
MISS VIP ZIP: Seuraillen perille 2. sisältä.
NICE MY SIN: Nousi viim. takasuoran lopussa 5. ulkoa kolmannelle ja kiri
asiallisesti rahoille.
BENON SAFIRO: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä tasaisesti.
VILLAGE NO VODKA: Ei jaksanut johtavan rinnalta kärkisijoille.
CARMELA FRONTLINE: Ei kyennyt petraamaan 6. ulkoa.
SUPER FILLY: Oli taustalla vaisu.
GROVE'S KAJSA: Laukkasi 4. sisältä 1350 jäljellä.
MISSION OF SOUL: Laukkasi 250 juostuna haettuaan juuri keulat.

Lähtö 8. Väliajat: 11,5-15,5-16,0-14,5
ABOVE FROM DE HESS: Eteni keulaan n. 500 juostuna, vastaili lopussa
varmaan voittoon.
HUNTER DILLON: Nousi etusuoran alkaessa 3. ulkoa kolmannelle ja eteni
kierros jäljellä johtavan rinnalle. Kamppaili maalisuoralla toiseksi.
FLYING DUCK: Pääsi viim. takasuoralla 4. sisältä 3. sisälle ja
loppukurvissa 2. sisälle. Voittaneen takana pussissa maaliin.
SPOTLIGHT BRODDE: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 600 jäljellä, kamppaili
maalisuoralla neljänneksi.
UOMO SHOW: Luovutti keulat 1. takasuoralla, Kohosi 300 jäljellä 2. ulos.
Jäi maalisuoralla pussiin.
MAS DOMINANT: Laukkasi lähtöön, sai asemat 4. ulkoa. Nousi viim.
takasuoralla selässä kolmannelle. Käänsi n. 300 jäljellä neljännelle
radalle. Tuli reippaassa vauhdissa loppua asiallisesti.
WINZET: Kohosi 5. ulkoa loppukurviin selissä kolmannelle radalle, tehtävä
oli vaikea reippaassa vauhdissa.
CAMELEO PRESS: Matkasi 5. sisällä. Kohosi maalisuoralle ulos, mutta
tehtävä oli vaikea reippaassa vauhdissa.
DREAM DIVINE: Kohosi viim. takasuoralla 3. sisältä toisen radan jonoon,
palasi hännillä väsyvän takaa sisälle loppukurvissa ja tuli loppua
tasaisesti.
VIE DE DREAM: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, jatkoi kierros
jäljellä 2. ulkona. Alkoi jäädä loppukurvin alussa.

Lähtö 9. Väliajat: 31,5-31,0-28,0-27,0
N.P. LIITOTÄHTI: Nousi 850 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle. Käänsi
250 jäljellä neljännelle radalle ja kiri niukkaan voittoon.
VOLSUMA: Nousi 850 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan
rinnalle 650 ennen maalia. Kamppaili maalisuoralla toiseksi.
LARVAN IISU: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle 850 jäljellä, jäi ilman
vetoapua 650 ennen maalia. Kamppaili maalisuoralla totoon.
KIIRILLA: Mahtui maalisuoralle tultaessa 4. sisältä ulkoradoille ja kiri
hyvin ehtien neljänneksi.
HARJUJEN ROOMEO: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle. Jäi
650 jäljellä 2. ulos. Kamppaili lopussa asiallisesti rahoille.
TUTUN TILTU: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran alussa.
Kangistui maalisuoralla keskipareihin.
TUULI-EIKKA: Haki raviaan lähtösuoralla ja laukkasi 1. kurvissa jääden
taustalle. Tavoitti loppua kohden kärkeä selvästi, vaikka ei rahoille
ehtinytkään.
PONTRIOT: Laukkasi lähtösuoralla jääden hännille, nousi 5. ulkoa selissä
kolmannelle 900 jäljellä. Laukkasi 550 jäljellä uudelleen jääden
ratkaisevasti.
LULUN LUPAUS: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa. Jäi viim.
takasuoralla 3. sisälle. Tuli loppua seuraillen.
KASTURO: Vaihtoi 3. sisältä 2. ulos 800 jäljellä. Jäi 650 ennen maalia 3.
ulos. Kohosi loppukurvissa selässä ulommas, laukkasi 200 jäljellä pudoten
taustalle.
HYYPÄN LILJA: Juuttui keskipareihin kolmannelle radalle. Laukkasi
etusuoran alkaessa ja 900 jäljellä uudelleen.
KAARNALII: Poissa.

Lähtö 10. Väliajat: 17,0-19,5-18,0-16,5
KAI GREENWOOD: Vastaili keulasta varmaan voittoon.
STARS TROT ALLAN: Oli johtavan rinnalta kelpo toinen.

JULIANE DE VELUWE: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle loppukurviin. Kiri
maalisuoralla totoon.
BRAVISSIMO KESS: Nousi 3. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran lopussa ja
kamppaili lopussa viim. totosijasta.
BABADOOK: Laukkasi 1. kurvissa. Haki asemat 5. ulkoa. Kiri maalisuoralla
asiallisesti porukan keskeltä.
PEAK C.R.SEVEN: Seuraillen perille 2. ulkoa.
BLACK SWAN: Ei päässyt tulemaan vapaasti 3. sisältä.
HARMICROBOT TINKER: Jäi maalisuoralla 2. sisältä hännille.
JOLENE: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden hännille, uusi laukka viim.
takasuoran alussa.
E.V. ANDY: Painoi 3. kurvissa 4. sisältä sisäkentän puolelle. Ei
suuremmin häikäissyt lopussakaan ja hylättiin lopulta radalta
poistumisesta.
T.J. PRINCESS: Laukkasi lähtöön.
GONJAMIN: Poissa.

