
Lähtö  1. Väliajat: 41,5-38,0-36,5-36,5 
SOMESSA: Otti keulasta pienessä heikossa lähdössä helpon voiton. 
STORMI: Matkasi harvassa porukassa toisena ja piti asemansa perille 
saakka.
PERINTÖRINSESSA: Eteni pienessä lähdössä harvan porukan neljänneksi 1400 
jäljellä, kohosi etusuoran alussa toiselle. Eteni runsas kierros jäljellä
kolmanneksi ja piti asemansa perille.
PIRTELIINA: Eteni pienen lähdön hännillä 900 jäljellä harvan porukan 
viidenneksi. Kohosi loppukurvissa neljänneksi ja piti asemansa perille.
KAPINAN JYTKY: Oli pienessä lähdössä taustalla vaisu. 
HARJUJEN CLAARA: Laukkasi 1. takasuoralla harvassa porukassa viidenneltä 
sijalta jääden pienessä lähdössä taustalle. 
ALLIKKO: Pudotti johtavan rinnalta 3. sisälle 1300 jäljellä. Ei pysynyt 
kärjen tahdissa, laukkasi runsaat 400 jäljellä epätasaisessa lähdössä 
menettäessään neljättä sijaa. 

Lähtö  2. Väliajat: 48,0-42,5-36,0-39,0 
ASSINPOIKA: Voitti keulasta selvällä erolla.
OSKARI PUNK: Laukkasi lyhyesti lähtöön, eteni harvaan jonoon kolmanneksi.
Kiri maalisuoralla epätasaisen lähdön toiseksi. 
TINTERELLA: Kohosi 1. takasuoran alkaessa 4. sisältä toiselle ilman 
selkää. Eteni harvan porukan toiseksi 1400 jäljellä. Jäi maalisuoralla 
kolmanneksi.
VAPISKAA: Jäi harvassa porukassa 2. sisältä 3. sisälle 1400 jäljellä. 
Laukkasi 1300 ennen maalia. Jatkoi harvassa porukassa viidentenä. Peri 
loppukurvissa neljännen sijan ja piti sen kaukana kärjen takana. Ravissa 
on pientä sanomista. 
ZIPRAS: Peri viidenneltä sijalta neljännen sijan harvassa porukassa 1300 
jäljellä. Kampesi 300 jäljellä ulos ja menetti asemiaan. Tuli lopulta 
viidenneksi tosi epätasaisessa lähdössä. 
SVANTE: Laukkasi epätasaisessa lähdössä taustalla ainakin kertaalleen. 
KUUSELAN METKU: Oli taustalla tosi vaisu. 
FABRIIKKI: Laukkasi lähtöön, oli jatkossa taustalla tosi vaisu. 
NOPLAUS: Poissa.
ROKKI ROLS: Poissa.
SIDDE: Poissa.
PAKSTER: Poissa.
LANSSI: Poissa.
SININ SOMA: Poissa.

Lähtö  3. Väliajat: 22,0-23,0-21,0-22,0 



GIMME LOVE: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. kurvin lopussa. Nappasi 
maalisuoralla varman voiton. 
FATIMA BABAR: Jäi 2. ulkoa ilman selkää kierros juostuna, kamppaili 
lopussa toiseksi.
TOMORROW'S DREAM: Pudotti kierros juostuna johtavan rinnalta 2. sisälle, 
mistä seuraili totoon.
OUTWIT: Jäi 2. sisältä 3. sisälle kierros juostuna, tyytyi seurailemaan 
lopussa.
MY NAME IS BOND: Matkasi pienen pääjoukon hännillä, mistä tasaisesti 
perille.
RIVERCAPES FROZEN: Laukkasi lähtöön jääden kauas taustalle.
AMIRAAL BUBBLY: Laukkasi lähtöön jääden kauas taustalle.
PACK A PUNCH: Laukkasi prässin alla keulasta 1. kurvin lopussa pitkäksi. 
Jatkoi harvassa porukassa viidentenä. Laukkasi maalisuoralla uudelleen.
FLOORLADY: Poissa.

Lähtö  4. Väliajat: 17,0-19,0-18,0-15,0
EN CANDY TILL: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle 
radalle, pudotti loppukurvin alussa uuteen selkään 3. ulos. Kohosi 
maalisuoralle neljännelle radalle ja runnoi varmaan voittoon. 
MURDER MIKE: Luovutti keulat 250 juostuna. Kohosi 600 jäljellä 2. ulos. 
Kohosi maalisuoralle kolmannelle radalle ja kamppaili toiseksi. 
ELAINE LAURELTON: Eteni keulaan 250 juostuna. Kangistui lopussa 
kolmanneksi. 
MACCABI YOSEF: Kiersi 1. takasuoralla takaa johtavan rinnalle, mistä 
tsemppasi lopussa neljänneksi. 
EXPRESS EVE: Kohosi loppukurvissa 5. sisältä toiselle ja kamppaili 
harvassa porukassa viim. rahoille.
E.V. ANDY: Kohosi viim. takasuoralla 4. sisältä toiselle ja kolmannelle 
radalle. Ei kuitenkaan petrannut vauhdin kiihtyessä.
HORSETAIL'S O'NEIL: Matkasi 6. sisällä, nousi maalisuoran alussa 
ulkoradoille, mutta tehtävä oli toivoton kiihtyvässä vauhdissa.
STONECAPES RAIN: Oli pehmeä 3. sisältä. 
WINNERTAKESITALL S: Nousi loppukurvin alussa takapareista ulos, mutta ei 
edennyt. 
SKY MUSCLE: Aloitti johtavan rinnalla ja sai vetoapua 1. takasuoran 
lopussa. Alkoi jäädä viim. takasuoralla ja laukkasi hännillä runsaat 300 
jäljellä.
SPECIAL POINT: Poissa.



Lähtö  5. Väliajat: 35,0-36,5-39,0-34,5 
VILLIPIIKKI: Kohosi 1. takasuoralla 4. sisältä 2. ulos, nousi kolmannelle
900 jäljellä. Runnoi maalisuoralla niukkaan voittoon. 
MONSTERI PUNK: Avasi takamatkan juoksuradalta keulaan. Sai vetää maltilla
ja kamppaili lopussa voitosta ulkoa kirineen Villipiikin kanssa.
PAPASSI: Laukkasi lähtösuoralla, nousi 900 jäljellä 4. ulos selässä 
kolmannelle. Käänsi 250 jäljellä neljännelle radalle ja kiri rehdisti 
totoon. 
SIHISEE: Kamppaili 2. ulkoa lopussa viim. totosijasta. Oli kuitenkin 
tuettavissa hakevalla ravilla. 
VUOREN ISOMMUS: Matkasi 4. sisällä, kohosi loppukurvin alussa pääjoukon 
hänniltä selissä kolmannelle radalle. Käänsi pian neljännelle kaistalle 
ja ehti kiihtyvässä vauhdissa rahoille. 
MISSIN VALMA: Vaihtoi viim. takasuoran alussa 3. sisältä 3. ulos. Pakitti
maalisuoran alkaessa ulkoradoille. Kiri loppua hyvin ja ehti viim. 
rahoille. 
SIRKAN SULO: Taipui maalisuoran alussa johtavan rinnalta.
SALMENNIEMEN SISU: Laukkasi lähtöön, nousi 800 jäljellä selässä 
kolmannelle radalle. Tuli porukan keskellä asiallisesti maaliin. 
ÖKYMÄEN ELLIOT: Antoi maalisuoralle tultaessa 2. sisältä selvästi 
periksi. 
DEMONI: Laukkasi taustalla viim. takasuoralla. 
HARJAN MERIVIRTA: Laukkasi lähtöön.

Lähtö  6. Väliajat: 35,0-33,0-32,0-29,5 
FRANSUA: Eteni keulaan 1. takasuoralla, mistä voitti helposti.
KUKKAROSUON VEERA: Ei saanut voittaneen keulahevosen takaa kiritilaa, 
mutta pääsi liftaamaan toiseksi. 
OLAUS MAGNUS: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä oli rehti 
kolmas. 
JULLEN HERMANNI: Ei saanut kiritilaa 3. sisältä.
NOUMANI: Vaihtoi kierros juostuna 4. sisältä 2. ulos, käänsi kolmannelle 
300 jäljellä ja tuli tasaisesti.
ALPERTTO: Laukkasi lähtöön jääden pitkältä pakilta lisää. Eteni 
etusuoralla 4. sisälle. Vaihtoi 900 jäljellä 3. ulos. Seuraili 
kiihtyvässä vauhdissa.
KASTURO: Tyytyi seurailemaan kiihtyvässä vauhdissa 3./4. ulkoa. 
ELDSON: Jäi kierros juostuna 2. ulkoa 3. ulos. Pudotti 900 jäljellä 4. 
sisälle. Antoi viim. takasuoralla pahoin periksi. 
VEEMAX: Laukkasi 1. takasuoralla keulasta paineen alla.



SARAN SÄRMÄ: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla uudelleen 
tullen hylätyksi.
VALTORI: Poissa.

Lähtö  7. Väliajat: 16,5-18,5-17,0-16,5 
CAMELEO PRESS: Pääsi 600 jäljellä 3. ulkoa 2. ulos. Käänsi maalisuoralle 
kiriin ja nappasi hallitun voiton. 
MAS DOMINANT: Nousi 600 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi 
loppukurvin alussa neljännelle radalle. Näytti jo kirivän voittoon, mutta
ulkoa lujaa lopettanut Cameleo Press ehätti lopussa ohi. 
VIE DE DREAM: Jäi 600 jäljellä 2. ulkoa ilman selkää, kamppaili lopussa 
totoon. 
Q-REX OAK: Eteni johtavan rinnalta keulaan 600 jäljellä, kangistui 
lopussa neljänneksi.
WINZET: Vaihtoi viim. takasuoralla 5. sisältä 3. ulos. Käänsi neljännelle
radalle 300 jäljellä ja kiri loppua asiallisesti.
JONATHAN BOKO: Menetti 2. sisältä asemiaan väsyvän takana viim. 
takasuoran lopussa. Kohosi loppukurvin alussa 4 ulos. Tuli loppua 
tasaisesti. 
ALLADIN BRO: Nousi 800 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle radalle. Kiri ehtyi 
loppukurviin.
SPOTLIGHT BRODDE: Oli vaisu 3. sisältä. 
GALILEO JOURNEY: Taipui keulasta pahoin viim. takasuoralla. 
CALLELA LOUIS: Keskeytti etusuoralla 4. sisältä. 
HUGO JOURNEY: Poissa.
FERNANDO VIXI: Poissa.

Lähtö  8. Väliajat: 19,0-18,5-20,0-19,5 
I ENGINEER: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran alussa. Irtosi 
lopussa heikossa lähdössä selvään voittoon. 
FILLE DU PERE NOEL: Kohosi 2. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä. Eteni viim.
takasuoran lopussa harvaan porukkaan toiseksi. Piti asemansa perille 
selvästi voittaneesta jääneenä.
EXPRESS END: Jäi 1300 jäljellä 2. ulkoa ilman selkää, jatkoi harvassa 
porukassa 2. ulkona viim. takasuoran alussa. Jäi loppukurviin uudelleen 
ilman vetoapua. Kamppaili kaukana voittaneen takana lopussa kolmanneksi.
JERE VON BENTZ: Pudotti etusuoralla 5. ulkoa 4. sisälle. Pääsi tosi 
harvassa porukassa 2. ulos 850 jäljellä. Kamppaili epätasaisessa lähdössä
maalisuoralla viim. totosijasta.
FAKE: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa. Jäi viim. takasuoran lopussa 
harvaan porukkaan 3. sisälle. Seuraili tasaisesti. 
PAPA MIDNITE: Oli vaisu 3. sisältä epätasaisessa lähdössä. 
FIFTYSHADESOFPRESS: Oli vaisu takapareissa. 



GARCON MERCI: Pääsi 1. takasuoran alussa kolmannelta toiselle ilman 
selkää, mistä laukkasi 1300 jäljellä pudoten taustalle.
AMAZING NEMO: Pakitti 1. takasuoralla kolmannelta hännille, jäi kauas 
taustalle. 


