
Lähtö  1. Väliajat: 26,0-23,5-21,5-17,0 
CHRISTINE L GARDEN: Irtosi neljän hevosen lähdössä keulasta maalisuoralla
varmaan voittoon. 
KLINGON KING: Pudotti 1. kurvissa johtavan rinnalta 2. sisälle. Kohosi 
900 jäljellä 2. ulos. Kiersi viim. takasuoralla johtavan rinnalle. Ei 
kyennyt uhkaamaan maalisuoralla voittajaa. Oli neljän hevosen lähdössä 
selvällä erolla toinen. 
BLACK SWAN N: Laukkasi lähtösuoralla juurikaan jäämättä. Eteni 1. 
takasuoralla neljän hevosen lähdössä johtavan rinnalle. Jäi 2. ulos 500 
jäljellä ja putosi samassa kärkiparin kyydistä.
CHIN CHIN: Laukkasi 2. ulkoa 1100 jäljellä jääden neljän hevosen lähdössä
taustalle.

Lähtö  2. Väliajat: 28,5-29,5-37,0-38,0 
NOPSA EELIS: Irtosi jo lähtösuoralla selvään johtoasemaan ja voitti 
ylivoimaisesti. 
VILPAHUS: Ravasi kaukana johtaneesta toisena ja piti asemansa perille 
todella epätasaisessa lähdössä. 
VELVASSELI: Matkasi tosi harvassa porukassa kolmantena, kamppaili 
maalisuoralla kakkossijasta kaukana voittaneen takana.
WESTERINEN: Matkasi tosi harvassa jonossa neljäntenä ja piti asemansa 
perille kaukana voittaneen takana.
UNELMA-VIETERI: Laukkasi epätasaisessa lähdössä kaukana taustalla ainakin
kertaalleen.
KÖMIN RUUTU: Matkasi epätasaisessa lähdössä kaukana taustalla, eikä vain 
riittänyt alkuunkaan. 

Lähtö  3. Väliajat: 22,5-21,0-20,0-19,0 
NITROGLYCERINE: Vaihtoi viim. takasuoran alussa 4. sisältä 3. ulos. 
Kohosi 600 jäljellä selässä kolmannelle, sai vapaan radan loppukurvin 
alussa. Kiri maalisuoralla hallittuun voittoon. 
DAISY DIVER: Kamppaili keulasta asiallisesti toiseksi. 



TORATOSHI: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 600 jäljellä ja eteni loppukurvin 
alussa johtavan rinnalle. Kamppaili maalisuoralla totoon.
RIM BAY LION: Ei päässyt tulemaan lopussa 2. sisältä vapaasti ja oli 
ainakin näennäisesti pussissa.
SIMON STORM: Mahtui maalisuoran alussa 3. sisältä ulkoradoille ja tuli 
viime metrit hyvin.
STAR OF DELIGHT: Tyytyi seurailemaan pääjoukon hänniltä tasaisesti. 
WHO'S YER DADDY: Taipui loppukurvin alussa johtavan rinnalta.
PATRIOTIQUE: Laukkasi 3. ulkoa viim. takasuoran alussa jääden hieman 
pääjoukosta. Kulki asiallisesti ja saavutti muut, mutta laukkasi 
maalisuoran alussa uudelleen. 
EXCALIBUR PRESS: Poissa.
SLEEPING EYES: Poissa.
IRONSIDE BOOST: Poissa.

Lähtö  4. Väliajat: 16,5-15,5-19,5-16,0 
BISMARCK COMERY: Vaihtoi etusuoran alussa 5. sisältä 4. ulos. Kohosi 
selässä kolmannelle viim. takasuoran alussa. Sai vapaan radan 500 
jäljellä ja eteni 350 jäljellä johtavan rinnalle. Lipui maalisuoralla 
varmaan voittoon. 
ELLIOT WEB: Kiersi viim. takasuoralla 3. ulkoa johtavan rinnalle, jatkoi 
2. ulkona 350 jäljellä. Puristi maalisuoralla toiseksi. 
FERNANDO VIXI: Hapuili lähtöön, mutta pääsi lopulta 2. ulos. Kiersi viim.
takasuoralla keulaan ja kamppaili lopussa totoon. 
VESUVIO WISE L.: Laukkasi lähtösuoralla jääden porukasta, jonka saavutti 
900 jäljellä ja eteni 5. sisälle. Kohosi viim. takasuoran alussa selissä 
kolmannelle radalle. Eteni 400 jäljellä neljänneksi ja piti asemansa 
perille.
WINZET: Matkasi pääjoukon hännillä 4. sisäparissa. Nousi loppukurviin 
selissä kolmannelle radalle. Eteni harvenevan porukan viidenneksi 300 
jäljellä ja piti asemansa perille.
MAKEMAKE: Vaihtoi viim. takasuoran alussa 3. sisältä 2. ulos, jäi 
loppukurvin alkaessa väsyvän takana hännille. Pääsi ulos vajaa 400 
jäljellä, mutta ei ehtinyt enää rahoille.
FOUR ON THE FLOOR: Veti keulassa reipasta ja väsyi jo viim. takasuoralla 
jääden taustalle.
LA DONNA PERFETTA: Väsyi viim. takasuoralla johtavan rinnalta.
CAMELEO PRESS: Jäi viim. puolikkaalla pussiin väsyvän keulahevosen 
taakse, ei saanut koskaan hänniltä tilaa.



Lähtö  5. Väliajat: 40,0-37,5-37,0-34,0 
STIORA: Vaihtoi 900 jäljellä 2. sisältä 2. ulos. Nousi 600 jäljellä 
kolmannelle radalle. Puristi maalisuoralla rintamasta voittoon. 
VAUHDIKAS-VENLA: Puristi tasaisessa maaliintulossa johtavan rinnalta 
toiseksi. 
SAVON SOKERI: Kamppaili keulasta tasaisesta rintamasta tasapäin 
kolmanneksi. 
VARJOHEHKU: Nousi viim. takasuoran lopussa 3. ulkoa selässä kolmannelle 
radalle. Kiri maalisuoralla mukaan tasaiseen rintamaan. 
SISSI DAHLIA: Laukkasi kärjen takaa 1. kurvin lopussa. Jatkoi 3. sisällä.
Kohosi loppukurviin 2. ulos, mutta ei päässyt tulemaan maalisuoralla 
vapaasti rintaman takaa. 
MISSIN VALMA: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle ja 
käänsi pian neljännelle radalle. Kamppaili viim. rahoille. 
HISSUN TELLU: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden taustalle.
RIUTAN FRIIDA: Lähti 100 metrin pakilta, laukkasi taustalla epätasaisessa
lähdössä ainakin kertaalleen. 
KARTELLO: Laukkasi takapareissa 500 juostuna. Kaukana taustalla maaliin.

Lähtö  6. Väliajat: 29,0-26,0-28,5-30,0 
VALTROKS: Eteni viim. takasuoran lopussa pääjoukon hänniltä viidenneksi 
ja neljänneksi 400 jäljellä. Pääsi 250 jäljellä johtavan rinnalle ja 
puristi varmaan voittoon. 
VILLIHEILI: Kohosi etusuoran alussa 4. sisältä johtavan rinnalle, jatkoi 
900 ennen maalia 2. ulkona. Pääsi johtavan rinnalle loppukurvin alussa. 
Eteni keulaan 300 jäljellä ja kamppaili lopussa toiseksi. 
SISU-SYKE: Hiljensi keulasta runsaat 300 jäljellä, jatkoi 2. sisällä ja 
kamppaili totoon. 
VOLSUMA: Nousi johtavan takaa toiselle 900 jäljellä, pudotti loppukurvin 
alussa uudelleen 2. sisälle. Laukkasi hiljentävän takaa 300 jäljellä ja 
menetti asemiaan. Kamppaili lopulta asiallisesti neljänneksi. 
VIRIN VARPU: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, mistä oli 
tasainen. 
ALPERTTO: Jäi 1. takasuoralla 2. ulkoa ilmans selkää, jatkoi etusuoran 
alussa uudelleen 2. ulos. Jäi 3. ulos 900 jäljellä. Hiipui harvassa 
porukassa ulos rahoilta. 



HISSUN PAMELA: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
MINSKAUS: Laukkasi 3. sisältä vajaa kierros jäljellä.
KAAPPI: Laukkasi lähtösuoralla.
VAPPUÄIJÄ: Poissa.

Lähtö  7. Väliajat: 18,0-18,0-20,0-16,0 
XEVEN LEADER: Kiersi alussa kolmatta rataa ja pääsi johtavan rinnalle 500
juostuna. Haki keulat 1400 ennen maalia. Nappasi maalisuoralla varman 
voiton. 
CROSSFIRE HAPPENS: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle 
radalle ja eteni loppukurvin alussa johtavan rinnalle. Kamppaili 
toiseksi. 
LA COURABOU: Pääsi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa 2. ulos, kamppaili 
lopussa kolmanneksi kärkiparista jääneenä.
YOYO AVENGER: Nousi kierros jäljellä 6. ulkoa kolmannelle radalle, sai 
vetoapua 700 jäljellä. Jäi loppukurvin alussa jälleen ilman selkää. 
Kamppaili neljänneksi. 
NEXT YET: Luovutti keulat 1650 jäljellä. Jäi 3. sisälle 1400 ennen 
maalia. Menetti n. 800 jäljellä asemiaan väsyvän takana. Pääsi pääjoukon 
hännillä toisen radan jonoon viim. takasuoran alussa. Kiri maalisuoralla 
harvan porukan keskeltä rehdisti perille. 
MAS FILBERT: Pudotti 2. ulkoa 3. sisälle n. 850 jäljellä. Pääsi pian 2. 
sisälle, mistä tyytyi seurailemaan.
GOVERNOR VICE: Kohosi viim. takasuoran alussa väsyvän takaa 4. sisältä 
toisen radan jonoon. Kohosi loppukurvissa kolmannelle radalle ja tuli 
tasaisesti.
LIISA SENSATION: Jäi 1400 jäljellä toiselle ilman selkää, pudotti 
loppukurvin alussa 2. sisälle. Hyytyi maalisuoralla viim. rahoille. 
PEACE OF CAKE: Ei säväyttänyt 5. ulkoa. 
NORTHERN LIGHTS: Laukkasi lähtösuoran lopussa, ei häikäissyt jatkossa 
takapareista.
FIRECRACKER GUNN: Laukkasi sisällä hännillä n. 800 jäljellä.
NEGROAMARO: Kiersi 1. kurvissa kolmatta rataa ja eteni keulaan 450 
juostuna. Jatkoi 2. sisällä 1400 ennen maalia. Antoi pahoin periksi viim.
takasuoralla. 
ROCKER TIE: Laukkasi lähtöön.
MIDSUMMER SPEED: Laukkasi lähtöön.
BWT HURRICANE: Laukkasi lähtösuoran lopussa.



Lähtö  8. Väliajat: 15,5-17,5-16,0-15,0 
DAZZLING PRESS: Vaihtoi viim. takasuoran alussa 4. sisältä 4. ulos. Nousi
kolmannelle 650 jäljellä, kiri maalisuoralla hallittuun voittoon. 
SURPRISE DAISY: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 1. takasuoran alussa.
Kamppaili maalisuoralla voitosta ulkoa kirineen Dazzling Pressin kanssa, 
joka oli etevämpi.
NINTH NOBLEMAN: Kohosi 1. takasuoran lopussa johtavan takaa 2 kamppaili 
lopussa totoon.
DOWNSHIFTER: Joutui vetämään keulassa nykivästi, kamppaili lopussa 
neljänneksi. 
JEPPAS SPUTNIK: Sai myöhään maalisuoralla tilaa hiipuvan takaa 3. sisältä
ja tuli viime metrit hyvin. 
WINNERTAKESITALL S: Kamppaili 3. ulkoa hieman tasaisesti viim. rahoille. 
NUTCRACKER: Kohosi viim. takasuoralla 5. sisältä selässä kolmannelle 
radalle, mutta ei edennyt. 
MACCABI YOSEF: Nousi 750 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, mutta ei yltänyt 
rahoille.
GOING ABOVE: Alkoi jäädä viim. takasuoralla johtavan takaa. 
FULLHAND COMERY: Oli vaisu 4. ulkoa. 
HABIT SILVIO: Oli perin vaisu 6. sisältä. 

Lähtö  9. Väliajat: 15,0-15,5-18,5-20,0
LITTLE BIT LOVE: Pääsi 800 jäljellä 2. ulkoa johtavan rinnalle, lipui 
maalisuoralla varmaan voittoon.
BERGELMIR: Pääsi 3. ulkoa 2. ulos 800 jäljellä. Kamppaili maalisuoralla 
toiseksi. 
BLUEBERRY BOY: Eteni keulaan 1. kurvin alussa, painoi matkalla ohjille ja
kangistui lopussa kolmanneksi. 
DARWIN P.: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1600 jäljellä, eteni etusuoran 
alkaessa johtavan rinnalle. Pudotti 2. sisälle 800 jäljellä. Oli 
maalisuoran alkupuolella hiipuvan takana mahtui toiselle vajaa 100 
jäljellä. Kamppaili viim. totosijasta. 
FRANCIS COCCOLA: Eteni 300 juostuna toiselle ilman selkää. Jatkoi 
etusuoran alkaessa 3. sisällä. Ei päässyt tulemaan lopussa vapaasti. 
MAY BE MERRY: Tyytyi seurailemaan 4. ulkoa.
HERMAN STORM: Taipui kärjen takaa viim. takasuoran alussa. 
T.J. PRINCESS: Oli vaisu 4. sisältä. 
IVANA WEB: Laukkasi 3. ulkoa 1400 jäljellä.
MISS VIP ZIP: Matkasi 3./4. sisällä, laukkasi viim. takasuoralla 
kadotettuaan raviaan. Päätyi keskeyttämään. 
SCREAM LOVELY: Poissa.
ROCKY BREEZE: Poissa.


