
Lähtö  1. Väliajat: 18,0-17,5-20,0-18,5 
TAJFUNRAIN: Nousi etusuoralla johtavan takaa toiselle, haki keulat viim. 
takasuoralla. Piti lopussa niukkaan voittoon. 
PRIMO AMIR: Ravasi pääosin 2. ulkona, eteni viim. takasuoralla johtavan 
rinnalle. Kamppaili maalisuoralla voitosta Tajfunrainin kanssa, joka piti
niukasti ykköseksi. 
FILLYJONKA FELLOW: Ravasi 3. sisällä ja kamppaili harvan porukan 
kolmanneksi.
DJANGO CROSS: Laukkasi lähtösuoralla, eteni matkalla mukaan pääjoukkoon. 
Puristi epätasaisessa porukassa lopulta viidenneksi.
DREAM TOGETHER: Laukkasi 1. takasuoran lopussa 4. sisältä jääden 
taustalle.
CHUMLEE: Oli taustalla vaisu. 
IN DIX FIRE: Lähti tahmeasti jääden takapareihin. Nousi kolmannelle 
etusuoralla ja eteni 800 jäljellä 3. ulos. Eteni 250 jäljellä harvan 
porukan neljänneksi ja piti asemansa perille. 
DON'T YOU KNOW ME: Laukkasi lähtöön, eteni kuitenkin toiselle ilman 
selkää. Alkoi jäädä jo etusuoralla ja keskeytti viim. takasuoralla 
taustalla.
GOROS PEPPER: Taipui keulasta viim. takasuoralla ja laukkasi 
keskipareissa loppukurvissa.
REAL STEEL: Poissa.
ALAIN BOOST: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 22,5-19,5-19,0-21,5 
SILICA ODDS: Kiersi alussa pakilta lähteneenä kolmatta rataa ja eteni 
keulaan 1850 jäljellä. Hallitsi varmasti perille. 
ELENDIIL: Pääsi viim. takasuoran alussa 5. sisältä 4. sisälle. Nousi 
loppukurviin kolmannelle radalle ja kiri toiseksi. 
MADAME ROYALE: Pääsi viim. takasuoran alussa 4. sisältä 3. sisälle, sai 
tilaa maalisuoralla ja kiri totoon.
GRAPHENE: Luovutti keulat 1. kurvissa, seuraili lopussa neljänneksi.
FAKE: Nousi 2. ulkoa 300 jäljellä selässä kolmannelle radalle ja tuli 
tasaisesti. 
RAGAZZINA: Ei jaksanut johtavan rinnalta lopussa kärkisijoille.
DREAMSTORY: Laukkasi takapareissa 1. takasuoran alussa, taustalla 
maaliin.
EKO MATHILDA: Oli taustalla vaisu. 
KÖNIGIN LUISE: Laukkasi 4. sisältä 1. kurvissa.
NIKY BOY: Laukkasi 3. sisältä 850 jäljellä.
EXCALIBUR PRESS: Poissa.



Lähtö  3. Väliajat: 25,0-27,0-30,0-32,5 
TUREN TOUHU: Vaihtoi 3. sisältä 3. ulos 850 jäljellä, nousi loppukurvissa
neljännelle radalle. Hapuili samassa. Puristi maalisuoralla niukkaan 
voittoon. 
LAVIORI: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, kamppaili maalisuoralla
voitosta neljättä rataa kirineen Turen Touhun kanssa. 
SPARTA: Jäi johtavan rinnalta 2. ulos 800 jäljellä. Kamppaili lopussa 
kolmanneksi. 
LULUN TAIKA: Veti keulassa reipasta, kangistui lopussa neljänneksi.
LANDEN LIKKA: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 1100 jäljellä, pääsi 800 
jäljellä johtavan rinnalle. Laskeutui 2. sisälle 500 jäljellä. Jäi 
lopussa pussiin hiipuvan taakse.
BOVERI: Jäi loppukurviin 2. sisältä 3. sisälle. Kohosi loppukurvissa 2. 
ulos, mistä tuli viime metrit seuraillen. 
VARMA-VILIMA: Tyytyi seurailemaan 4. ulkoa. 
TOEVO: Ei pysynyt pääjoukon mukana.
VETOKISÄLLI: Oli taustalla vaisu. 
ARMANDO: Laukkasi pari kertaa lähtösuoralla jääden hännille. Tavoitti 
pääjoukon loppukurvissa. Laukkasi maalisuoralla kolmannen kerran.

Lähtö  4. Väliajat: 11,5-14,0-17,5-16,0 
WAR PAINT: Irtosi maalisuoralla keulasta selvään voittoon. 
PEACHONTHEBEACH: Liftasi 2. sisältä toiseksi.
GRANDE DRAGON: Pudotti keskipareissa 4. sisälle 900 jäljellä. Pääsi viim.
takasuoralla 2. ulos. Kohosi loppukurvissa selässä kolmannelle radalle ja
pian neljännelle kaistalle. Kiri asiallisesti totoon. 
CELERITAS SAVAGE: Pääsi vasta 1. takasuoran lopussa kolmannelta johtavan 
rinnalle, mistä kamppaili rehdisti neljänneksi. 
MINNIE WINDCAPE: Matkasi keskipareissa toisen radan jonossa, kohosi 
maalisuoralla ulommas ja tuli tasaisesti.
CRYSTAL COOL: Seuraili 3. sisältä viim. rahoille.
EXPRESS EVE: Kohosi aivan hännillä kierros jäljellä toisen radan jonoon. 
Pudotti loppukurvissa sisälle. Kamppaili maalisuoralla rahasijoista.
DAINAMIN: Vaihtoi etusuoralla hännillä sisäpareista 5. ulos, nousi 
loppukurvissa ulkoradoille, mutta tehtävä oli toivoton.
HEIDE K.: Nousi kierros jäljellä 4. sisältä 3. ulos, kohosi loppukurviin 
selässä kolmannelle radalle. Kiri jäi tasaiseksi. 
ENGE ASTARTE: Aloitti johtavan rinnalla ja sai vetoapua 1. takasuoran 
lopussa. Nousi loppukurviin kolmannelle radalle, mutta puhti ei riittänyt
rahasijoillekaan.



PRINCESS CRISTAL: Kierteli takapareissa kolmatta rataa, jäi lopulta 
taustalle.
MILDA ANDOVER: Taipui viim. takasuoralla 5. sisältä taustalle. 

Lähtö  5. Väliajat: 15,0-16,0-17,5-18,0 
INSIDE THE FIRE: Kohosi 3. sisältä johtavan rinnalle 1800 jäljellä. Pääsi
1550 jäljellä 2. sisälle reippaan avauksen päätteeksi. Nousi kierros 
jäljellä johtavan rinnalle. Haki keulat 450 jäljellä ja nappasi varman 
voiton. 
CRYSTAL COMBO: Nousi etusuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle radalle ja 
eteni 900 jäljellä 2. ulos. Pääsi loppukurvin alussa johtavan rinnalle ja
pudotti harvassa porukassa 2. sisälle. Kamppaili toiseksi. 
XENON LEADER: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle etusuoran alussa. Pääsi 
3. ulos 800 jäljellä ja loppukurvissa 2. ulos. Kamppaili totoon. 
NASTY HABITS: Vaihtoi 5. sisältä 4. ulos 850 jäljellä. Jatkoi pian 
kolmannelle radalle. Kiri asiallisesti harvan porukan neljänneksi. 
LITTLE MISSY: Vaihtoi 850 jäljellä 6. sisältä 5. ulos. Nousi pian selissä
kolmannelle radalle. Käänsi loppukurviin neljännelle radalle ja kiri 
asiallisesti. 
MINWAY: Prässäsi keulaan 300 juostuna, sai 1. takasuoralla prässiä, mutta
piti paikkansa. Menetti paikkansa 450 jäljellä, kamppaili kuitenkin 
rahoille. 
FIFTYSHADESOFPRESS: Seuraili tasaisesti 4. sisältä. 
CROSSFIRE HAPPENS: Jäi 1. takasuoran lopussa toiselle ilman selkää. 
Jatkoi kierros jäljellä 2. ulkona. Jäi pian 3. ulos. Ei jaksanut puristaa
lopussa rahoille.
MOMENTUM: Nousi harvassa porukassa hänniltä loppukurvissa kolmannelle 
radalle ja tuli tasaisesti.
JANE BOOST: Laukkasi keskipareissa 1. kurvin alussa. Epätasaisessa 
lähdössä hännillä maaliin.
SUNSET SURPRISE: Luovutti keulat 300 juostuna. Jatkoi 1. takasuoran 
lopussa 3. sisällä. Taipui loppukurvin alussa. 
OLIVIA WINDCAPE: Valui keskipareista hiljalleen kauas taustalle. 
STONEISLE TWILIGHT:. Laukkasi 1. kurvin alussa, päätyi lopulta 
keskeyttämään.
EL KAZAAM: Poissa.
BÖRJESIN: Poissa.
COMPLICATED: Poissa.

Lähtö  6. Väliajat: 28,0-31,0-28,5-25,5 
BRAMEE: Vastaili keulasta varmaan voittoon. 



SISU-SYKE: Jäi 3. ulkoa 4. ulos 800 jäljellä. Mahtui 300 jäljellä 
ulkoradoille ja kiri hyvin toiseksi. 
LIISINKO: Nousi 1. takasuoran lopussa 2. ulkoa kolmannelle ja eteni 
johtavan rinnalle. Jatkoi 2. ulkona 800 jäljellä, nousi kolmannelle 
radalle 400 ennen maalia ja kamppaili totoon. 
HYYPÄN LILJA: Laukkasi lähtöön jääden hännille, mistä eteni 1. 
takasuoralla 4. sisälle. Mahtui kääntämään maalisuoran alkaessa 
ulkoradoille ja kiri loppua hyvin. 
HISSUN PAMELA: Aloitti johtavan rinnalla ja sai vetoapua 2. kurvin 
alussa. Kohosi maalisuoralla selässä kolmannelle radalle ja kiri porukan 
keskeltä loppua asiallisesti. 
ALPERTTO: Ei pysynyt 2. sisältä maalisuoran reippaassa lopetuksessa 
kärjen tahdissa.
RAPSODI: Laukkasi lähtösuoralla sisäpareissa, mutta pääsi 3. sisälle. Oli
maalisuoralla näennäisen oloisesti pussissa.
ESSIN SÄVÄYS: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa kolmannelle radalle. Pääsi 
800 jäljellä johtavan rinnalle, taipui maalisuoralla ulos rahoilta.
VALKIA: Laukkasi lähtöön, eteni takapareihin sisäradalle, mistä tehtävä 
oli mahdoton reippaassa lopetuksessa.
NOUMANI: Tyytyi seurailemaan 5. sisältä kiihtyvässä vauhdissa.
TULIOPAALI: Nousi 5. ulkoa selässä kolmannelle, jäi ilman vetoapua 800 
jäljellä. Veto alkoi hiipua 300 jäljellä.
RANTANIEMELÄN SAVU: Laukkasi lähtöön, nousi takaa selässä kolmannelle 900
jäljellä. Ei edennyt kiihtyvässä vauhdissa.

Lähtö  7. Väliajat: 10,0-13,0-17,5 
SURPRISE DAISY: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle, 
kohosi loppukurvin alussa neljännelle radalle. Kiri selvään voittoon. 
CAPRICORN LINDY: Luovutti keulat etusuoran alussa, mahtui maalisuoralle 
tultaessa 2. ulos. Puristi lopussa toiseksi. 
THE STORY: Kohosi 3. sisältä 400 jäljellä selässä kolmannelle radalle, 
mutta oli pian hiipuvan takana ja menetti asemiaan. Kohosi maalisuoralle 
ulkoradoille. Lopetti hyvin ja ehti kolmanneksi. 
NOTORIOUS NOVA: Matkasi kaukana takapareissa, nousi loppukurvissa vauhdin
hiipuessa ulkoradoille ja kiri asiallisesti ehtien neljänneksi. 
SPRITESINE: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle, kamppaili
maalisuoralla sijoista 3-6. 
TOO SMOOTH FOR YOU: Prässäsi keulaan 1. kurvin lopussa. Taipui 
maalisuoralla reippaan matkavauhdin jälkeen.
LITTLE BOY AWAY: Pudotti viim. takasuoran alussa hännillä 4. sisälle. 
Pääsi loppukurvissa 3. sisälle. Kohosi maalisuoralla toiselle, mutta tuli
loppua vain tasaisesti.
PROCYON: Jäi loppukurvissa 3. ulkoa väsyvän takana hännille, missä 
pudotti sisäradalle. Ei yltänyt enää rahoille.
AMIRAAL VICTOR: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle radalle, 
kiri ehtyi selvästi loppukurvin puolivälissä.
HORSETAIL'S O'NEIL: Pääsi etusuoran alussa kolmannelta johtavan rinnalle,
alkoi jäädä 300 jäljellä.
FINISH AMIRAAL: Poissa.
ELAINE LAURELTON: Poissa.



Lähtö  8. Väliajat: 15,0-15,5-15,0-12,5 
BISMARCK COMERY: Pääsi 1250 jäljellä 3. ulkoa 2. ulos. Kiersi loppukurvin
alussa johtavan rinnalle. Lipui maalisuoralla selvään voittoon. 
CAMPARI JET: Kohosi 1. takasuoran lopussa 3. sisältä johtavan rinnalle, 
eteni keulaan etusuoran alkaessa. Menetti paikkansa maalisuoralle 
tultaessa, mutta kamppaili selvästi voittaneesta jääneenä toiseksi. 
MAS DOMINANT: Pääsi viim. takasuoralla 4. ulkoa 3. ulos. Sai tilaa n. 150
jäljellä ja kiri loppua lujaa. 
SANTO GRIAL: Luovutti keulat etusuoran alkaessa. Kamppaili lopussa 
harvenevassa porukassa viim. totosijasta.
UOMO SHOW: Jäi etusuoran alkaessa 2. ulkoa ilman selkää. Jäi 400 jäljellä
2. ulos, kamppaili rahoille. 
UKEBELL JET: Nousi loppukurviin 3. ulkoa selässä kolmannelle ja tuli 
tasaisesti. 
WINZET: Kohosi loppukurvissa hännillä toisen radan jonoon, mutta tehtävä 
oli toivoton reippaassa vauhdissa.
HE'S A KEEPER: Matkasi 3./4. sisällä, oli loppukurvissa pussissa väsyvän 
takana. Sai hänniltä tilaa vasta vajaa 100 ennen maalia.
ROBERTO DIVER: Nousi viim. takasuoralla takaa selissä kolmannelle 
radalle, mutta ei edennyt vauhdin kiihtyessä.
BLUE FLASH: Jäi 2. sisältä etusuoran alkaessa 3. sisälle. Taipui 
loppukurvissa. 
DANCINGINTHEDARK: Laukkasi 1. kurvissa 2. ulkoa jääden taustalle.
CLUB NORD CHIP: Laukkasi 1. kurvin alussa johtavan rinnalta ja uudelleen 
1. takasuoran alussa.
HARD CHIP: Poissa.

Lähtö  9. Väliajat: 12,0-13,0-17,0-22,0 
BEARWAY: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa. Jäi painamaan ohjille ja vei 
porukkaan selvällä erolle. Muut tavoittivat lopussa selvästi, mutta ruuna
kesti varmaan voittoon. 
AMOUR SONG: Eteni etusuoralla harvassa porukassa viidenneksi, kohosi 
viim. takasuoralla kolmannelle radalle ja kamppaili toiseksi. 
FAST HERO: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa, kohosi maalisuoralle 
ahtaasti toiselle kamppaili totoon. 



GODDESS DIONE: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, pääsi viim. 
takausoralla 3. sisälle ja maalisuoralla 2. sisälle. Kamppaili lopussa 
totosijoista. 
MARKUS VANE: Nousi etusuoralla takaa harvassa porukassa kolmannelle 
radalle ja kamppaili lopulta viidenneksi. 
GONJAMIN: Ravasi harvassa porukassa toisella ilman selkää, alkoi jäädä 
loppukurvissa.
KIVARIN QUICKSTEP: Nousi viim. takasuoralla takapareista selässä 
kolmannelle radalle ja tuli harvassa porukassa vain tasaisesti.
ISA STING: Eteni etusuoralla harvassa porukassa neljänneksi, hiipui 
loppua kohden takapareihin. 
MIN FINA ELLA: Ei häikäissyt takapareista. 
ORLANDO COGER: Oli vaisu takapareissa. 
ONE QUICK: Laukkasi lähtöön.
CABIN CREW: Aloitti harvassa porukassa neljäntenä, alkoi jäädä jo 
etusuoralla ja keskeytti.

Lähtö  10. Väliajat: 25,0-28,5-31,0-32,5 
MONSTERI PUNK: Eteni keulaan 1. kurvissa, veti reipasta ja piti porukan 
harvana maaliin saakka. 
KIIEKSEN VIHTORI: Kohosi 1300 jäljellä 3. sisältä johtavan rinnalle, 
mistä kamppaili harvan porukan toiseksi. 
KARJALAN KEISARI: Pääsi kolmannelta toiselle ilman selkää kaukana 
kärjestä 1. takasuoran alussa. Jatkoi 1350 jäljellä 3. ulkona ja nousi 
pian kolmannelle radalle. Laukkasi 1150 jäljellä jääden kärkiviisikosta. 
Tavoitti nämä loppukurvissa ja nousi kolmannelle radalle. Kiri rehdisti 
kolmanneksi. 
HETIMITE: Vaihtoi 2. kurvissa sisäpareista 2. ulos. Nousi kolmannelle 500
jäljellä, laukkasi 300 jäljellä menettäen asemiaan. Kiri loppua hyvin 
taistoon viim. totosijasta. 
VIIRIN VILKAS: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, pudotti 
loppukurvin alussa harvassa porukassa 2. ulos. Hiipui maalisuoralla 
epätasaisen porukan viidenneksi. 
RINELLA: Antoi maalisuoran alussa periksi 2. sisältä. 
TAIKAN TUULI: Oli taustalla vaisu. 
TILUN MUISTO: Oli taustalla vaisu. 
RAHIMA: Oli taustalla tosi vaisu.



Lähtö  11. Väliajat: 37,5-36,5-32,0-30,0 
SOME: Runnoi johtavan rinnalta hallittuun voittoon. 
SIIRIN VEETI: Kiersi alussa kärjen rinnalla kolmatta rataa, pudotti 1. 
takasuoran lopussa 2. ulos. Nousi kolmannelle 900 jäljellä. Haki 
maalisuoralla raviaan ja puristi lopussa toiseksi. 
VAUHDIKAS-VENLA: Veti keulassa kiihtyvällä tempolla, jäi maalisuoran 
taistossa kolmanneksi. 
JUSSIX: Kiersi takaa etusuoralla 4. ulos. Nousi kolmannelle selässä 900 
jäljellä. Kohosi maalisuoralle neljännelle radalle ja kamppaili 
totosijoista. 
VARJOHEHKU: Nousi etusuoralle takaa kolmannelle radalle. Eteni viim. 
takasuoran alussa harvan porukan kuudenneksi. Peri maalisuoralla sijan 
vastustajan laukattua.
HELMEN VIOLA: Seuraili 4. sisältä tasaisesti rahoille.
RENTSO: Laukkasi lähtösuoralla, eteni sisälle takapareihin. Kamppaili 
harvassa porukassa lopulta viim. rahoille.
SOHVIN VINHA: Laukkasi lähtöön ja 1. kurvissa jääden taustalle.
ÖKYMÄEN ELLIOT: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
PIKKULEIJONA: Matkasi tosi harvassa porukassa keskipareissa, mistä jäi 
loppua kohden taustalle. 
HETVIN KINGI: Laukkasi etusuoralla johtavan takaa.
DONSKOI: Pudotti 3. ulkoa 2. sisälle 800 jäljellä. Laukkasi maalisuoralla
kärkinelikon takana.
KÖMIN NIKO: Laukkasi lähtösuoralla.


