Kouvolan 26.1.2017 Toto4-ravien juoksuselostukset
Lähtö 1
Väliajat: 36,0/Iivori 36,0 33,0 28,5
1. Iivori - kolmannen kautta keulaan 1. takasuoralla, jatkoi johtavan takana. Kiriin 600 ennen,
piti varmaan voittoon.
2. Harjun Helinä - toisesta ulkoa kolmannen kiertoon kierros maalista. Haastoi voittajaa hyvin
lopussa.
3. Villihiisi - neljännestä ulkoa kiriin 1100 maalista. Tuli hyvin päätöslenkin, vkm/30,3.
4. Tristari - viidennestä ulkoa kolmanteen ulos, kiriin ahtaasti 500 maalista. Tuli hyvin
loppua.
5. Beretta - kuudes sisällä, neljänteen ulos 950 ennen. Tuli mukavasti maaliin saakka.
6. B. Violetta - kolmas sisällä, jäi väsyneen kärkihevosen taakse. Pääsi kiriin vasta
loppusuoran alussa, jota tuli asiallisesti.
7. Hulmuska - viidennestä sisältä toiselle 600 ennen. Tuli loppua vain tasaisesti.
8. Liipan Toivo - kolmas ulkona, pääsi kiriin väsyvän takaa 250 maalista. Tuli sen jälkeen
tasaisesti.
9. Hexan Tuksu - neljäs sisällä. Rintaman takana vailla kiritilaa. Sai tilaa 150 ennen muttei
ehtinyt parantaa.
10. Näätinki - kiersi pitkältä takamatkalta keulaan 1400 maalista. Väsyi 600 maalista.
11. Villi-Sihko - kuudennestä ulkoa kolmannen kiertoon 1200 maalista. Laukkasi tototaistosta
250 ennen.
12. Paakkarin Myrsky - väsyi johtavan rinnalta viimeisellä takasuoralla.
13. Sarinan Sointu - laukkasi lähtökiihdytykseen ja jäi muista. Ajoi porukan kiinni, mutta
laukkasi vauhdikkaasta kiritä 400 ennen. Sitä edeltävä 800 metriä tamma polki 1.30,6-vauhtia.
hll Viksliisi - laukasi lähtöön, 1. takasuoralla ja 600 maalista. Otti hyvin vauhtia laukkojen
välissä.
hll Verme - lähti hitaasti. Laukkasi 1. kaarteessa ja vajaa kierros maalista.
hll Salama-Salli - laukkasi 1. kaarteeseen ja heti perään takasuoralla.
Lähtö 2
Väliajat: 22,0/Pink Power 20,5 19,5 16,0
1. Sara Journey - nosti kolmannesta sisältä johtavan rinnalle 1100 maalista. Puristi lopussa
varmaan voittoon.
2. Star Photo - viidennestä ulkoa kolmannen kiertoon 700 maalista. Tuli vahvasti ja ehti
kakkoseksi, v700/16,2.
3. Vanessa Song - toinen, kolmas ulkona. Pudotti loppukaarteessa sisälle ja kiri loppusuoralla
totoon.
4. Bridget Pine - alku tosien radan vetäjänä, sitten toinen ulkona. Ei pysynyt lopussa
kärkikolmikon vauhdissa.
5. Revenestor - antoi keulasta periksi loppusuoralla.
6. Straitlake's Wayne - neljännestä ulkoa kolmannen kiertoon kierros maalista. Kiri katkesi
loppukaarteeseen.
7. Crossfire Ares - juoksi sisärataa viimeisenä ja väsyi 600 maalista pahoin.
8. Ketchup Wurst - paha lähölaukka.
9. Pink Power - vaisu johtavan takaa.
Poissa - Barefoot Bimbo
Lähtö 3
Väliajat: 33,0/Eurovaltikka 33,5 28,5 24,5
1. Sarinan Samppa - neljännestä ulkoa kolmannen kiertoon 1100 maalista. Keulaan 400 maalista ja
voitto varmaan tyyliin vkm/25,0.
2. Eurovaltikka - lähti hyvin liikkeelle ja haki keulat 1. takasuoran alussa. Piti hyvin
vauhtinsa maaliin saakka.
3. Suviruusuli - viidenestä ulkoa kolmannen kiertoon kierros maalista. Tuli asiallisesti ja
ehti totoon.
4. Onnetööri - toisesta ulkoa tasainen kovalla päätöskierroksella.
5. Söderberta - väsyi johtavan takaa 600 maalista.
6. Packer - neljäs sisällä, laukkasi kiristä 500 maalista.
7. Sanviri - kolmas sisällä, jäi viimeisellä takasuoralla väsyvän taakse. Ei parantanut tilaa

saatuaan.
8. Wauhdikas - laukkasi lähtöön ja jäi muista.
hpl - Suvin Toivo - juoksi johtavan rinnalla, laukkasi 650 maalista.
hpl - Aateekoo - laukkasi 3. parista ulkoa 900 maalista.
hpl - Jemmatar - lähti hitaasti, jäi tasaisesti muista.
hll - Siporin Santtu - laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen, kulki välikilometrin 1.28,4-vauhtia.
Laukkasi kovassa vauhdissa 400 ennen ja vielä tototaistosta 150 maalista. Vauhtia piisaa!
Poissa - Rosmarilla
Poissa - Joile
Poissa - I.P. Kipinä
Poissa - Turbo-Lyyli
Lähtö 4
Väliajat: 29,5/Valtran Pimu 30,0 26,5 28,5
1. Jottei - eteni pitkältä pakilta kolmanteen ulos. Kiriin 250 maalista, tuli lopussa väkevästi
ykköseksi, v500/23,5.
2. Herra Hanuri - alku toisen radan letkan vetäjänä, sitten toinen ulkona. Kiriin 300 maalista,
tuli hyvin perille.
3. V.G. Wilman Tähti - juoksi viidentenä sisärätaa. Tuli väkevästi loppusuoraa.
4. Valtran Pimu - johti lähtöä loppusuoralle saakka.
5. Meliisi - nosti johtavan rinnalle kierros maalista ja alkoi prässätä. Antoi lopussa hieman
periksi.
6. Rilon Taika - kolmas ulkona, loppusuoralla lopulta johtavan takana pussissa.
7. Meijän Tyttö - neljäs sisällä, piti vauhtinsa asiallisesti kovassa lopetuksessa.
8. Rouva Kaasu - pahat laukat 1. kaarteeseen ja takasuoralle. Otti vielä muut kiinni, on siis
kunnossa.
9. Annin Vappu - sisärataa kolmantena/toisena. Kadoti raviaan 600 ennen ja väsyi.
Lähtö 5
Väliajat: 14,5/Past Or Flash 17,0 18,0 12,0
1. Past Or Flash - hallitsi keulasta näytöstyyliin.
2. Piedmont - johtavan takaa hyvä kakkonen.
3. Maryland Rose - kolmannesta ulkoa kiriin 700 maalista. Tuli vahvasti maaliin saakka,
vkm/15,0.
4. Gleneagle - neljäs sisällä, toiseen ulos viimeisellä takasuoralla. Kiriin 300 maalista. Tuli
loppua hyvin.
5. Wild Coltsin - kolmas sisällä. Pääsi tulemaan lopussa sen mitä peli veti.
6. Elite Of Vice - toinen ulkona, kiriin 700 ennen. Johtavan rinnalle loppukaarteeseen. Väsyi
loppusuoralla.
7. Ideal Du Point - kiersi johtavan rinnalle. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla
rytminvaihdoksessa mukana. Jäi lopulta vielä Elit Of Vicen taakse pussiin.
8. Classify Tof - ei parantanut viidennestä sisältä.
9. Micky Man - neljännestä ulkoa kiriin 600 maalista. Ei vakuuttanut.
hpl - Cashier Center - paha lähtölaukka.
hpl - Capo The Eemil - laukkasi kiihdytykseen.
Poissa - Emmahall Laukko
Lähtö 6
Väliajat: 23,5/Gasoline Alley19,5/Finest Chocolate 22,0 15,0 13,0
1. Finest Chocolate - kieri keulaan pitkältä pakilta toisessa kaarteesa. Vei rauhassa ja
lopetti kovaa niukkaan, mutta varmaan voittoon.
2. Honorary Consul - haki keulat 1. takasuoralla, sitten johtavan takana. Karkasi voittajan
kanssa muilta päätöslenkillä ja oli punnertaa voittoon saakka.
3. Neuland - kuudes sisällä. Pääsi kiriin loppusuoralla ja spurttasi totoon kaukana
kärkikaksikosta.
4. Joker Photo - viides sisällä. Kiriin 250 maalista, tuli asiallisesti.
5. Purgatorio - kolmannen kiertoon neljännestä ulkoa, tuli loppua vain tasaisesti.
6. Gasoline Alley - sinnitteli kolmannesta sisältä rahoille.
7. Victory Zet - seitsemäs sisällä, kiriin neljänneksi kolmannen radan letkaan 1200 maalista.
Tuli asiallisesti loppua.

8. Enough Laugh - väsyi johtavan rinnalta loppukaarteesee.
9. Minmind - viides ulkona, jäi toiselle radalle väsyneen Instant Readyn taakse. Ei loistanut
tilaa saatuaan loppusuoralla10. Vasa Sund - kolmannesta ulkoa kiriin kierros maalista. Kiri katkesi loppukaarteeseen.
11. Capo The Fly - kuudes ulkona. Ei pystynyt lopussa ulkorataoja parantamaan
12. A.B.S. Bobbo - toisesta ulkoa kolmannen kiertoon kierros maalista, väsyi 600 ennen.
13. Instant Ready - neljäs sisällä, väsyi 600 maalista.
14. Trini Boy - ei parantanut 7. parista ulkoa.
15. Aliana Von Bentz - lähtölaukka, sitten sisärataa viimeisenä. Ei parantanut lopussa.
Poissa - M.T. Justawinner
Lähtö 7
Väliajat: 12,5/The Best Spruce 14,5 15,5 14,5
1. Arnold Halm - neljännestä ulkoa kiriin 500 maalista. Kiri väkevästi voittoon, vkm/14,2 ja
v500/12,6.
2. Ranch Morrison - seurasi viidennestä ulkoa voittajaa kirissä vahvasti maaliin saakka.
3. Don Corleon - viides sisällä, toiselle 500 ennen. Kiriin kolmannelle 300 maalista, tuli
vahvasti maaliin saakka.
4. Flying Duck - kolmannesta ulkoa vetämään kiriletkaa 500 maalista. Keulaan loppusuoran
alussa, muttei mahtanut takaa kirineille mitään.
5. Oden Tilly - piti hyvin vauhtinsa johtavan rinnalta.
6. Ranch Nero - kolmanessa sisällä vailla kiritilaa. Nosti lopussa toiselle, muttei päässyt
tulemaan siitääkään vapaasti.
7. Rive Crowder - jäi toiseen ulos pussiin loppukaarteessa.Ei pystynyt ohituksiin saatuaan
tilaa.
8. Ina Star - neljännestä sisältä kiriin 300 maalista. Ei pystynyt parantamaan.
9. Quartam De Caelo - jäi umpipakettiin johtavan taakse käytännössä maaliin saakka.
10. The Best Spruce - väsyi keulasta totaalisesti loppusuoralla.
11. Glamorous - paha lähtölaukka.
Poissa - Mary Valentine
Lähtö 8
Väliajat: 12,0/Brazen Fresita 15,5/White Cross Bicho 20,0 17,5
1. Jamie Hyneman - kiriin viidennestä ulkoa 700 maalista. Jyräsi selvään voittoon, vkm/17,5.
2. Mickey The Artist - kolmantena toista rataa, paransi loppusuoralla kakkoseksi.
3. Kiikku's Mikael - kolmannesta sisältä toiseen ulos etusuoralla. Kiriin 600 maalista. Piti
vauhtinsa asiallisesi.
4. White Cross Bicho - haki keulat 500 juostuna ja joutui vetämään kovaa. Kesti siihen nähden
mukavasti maaliin saakka.
5. Johnny - viides-neljäs sisällä, josta kiriin 500 maalista. Tuli loppua hyvin.
6. Eagle Koks - kolmas-neljäs ulkona, vain tasainen.
7. Brazen Fresita - johtavan takaa vaisu.
8. Choclana - sisäratajuoksulla vaisu.
9. Racehill Nelly - prässäsi johtavan ja väsyi pahoin 600 maalista.
Poissa - Tiger Star
Poissa - Kincaten
Poissa - Divo
Lähtö 9
Väliajat: 16,0/Myriam Kemp 20,0 16,5 14,5
1. Myriam Kemp - haki keulat ja hallitsi varmaan tyyliin lähtöä maaliin saakka.
2. Tiger Shark - sai johtavan takaa tilaa loppusuoralla ja oli varma kakkonen.
3. Gabriella Sunsign - neljännestä ulkoa kiriin 600 maalista. Tuli vahvasti perille, v600/14,0
kolmatta rataa pitkin.
4. Alice In Flames - kolmannesta sisältä vipelsi loppua sen mitä pääsi.
5. BWT Lovestory - neljäs sisällä, ei päässyt tulemaan vapaasti
6. Emma's Honey - kolmannesta ulkoa kiriin loppusuoran alussa. Tuli tasaisesti7. Winning Christina - alku tosien radan letkan vetäjänä, sitten toinen ulkona. Jäi
loppusuoralla pussiin.
8. It's My Victory - viidennestä sisältä toiselle 400 maalista. Tuli kohtuullisesti tilaa

saatuaan.
9. Miss Persos - kiersi toisesta ulkoa johtavan rinnalle kierros maalista. Väsyi loppusuoralla.
10. Frost Flower - kuudes sisällä, kiriin 600 maalista. Ei parantanut.
11. Calaxy - paha laukka lähtöön, ajoi muut kiinni. Tuli porukan hännillä maaliin.

