
Kouvola 12.1.2017 Toto4-ravien juoksuselostukset             

1. lähtö klo 18:10 Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m
Väliajat: 37,5/Camun Muisto 39,0 33,0 35,0
1 Villi-Sihko – kuudennesta ulkoa kolmannen kiertoon kierros maalista. Tuli vahvasti ja voitti varmasti, 
vkm/34,0. 
2 Sarinan Sointu – viidentenä toista rataa. Tuli tarkalla ajolla lopussa kakkoseksi.
3 Vilunkipeli – laukkasi lähtöön, otti vauhdilla porukan kiinni ja sai paikan kolmannesta ulkoa. Kolmannen 
kiertoon kierros maalista. Tuli hyvin perille.
4 Viksliisi – lähti hitaasti. Juoksi 7. pari ulkona, laukkasi pikkuhäiriöstä 800 ennen. Tuli lopun hyvin, 
v700/34,0.
5 Camun Muisto – menetti keulapaikan 600 maalista ja tuli tasaisesti loppua.
5 Armas Aika – toinen ulkona, laukkasi kärkiporukasta 500 maalista. Tuli juosten perille.
7 Hexan Tuksu – laukkasi kiihdytykseen. Juoksi porukan hännillä eikä pystynyt parantamaan.
8 Viiritär – aluksi keulassa, sitten toinen sisällä. Ei pysynyt loppukaarteessa kärjen vauhdissa ja laukkasi 200 
maalista.
9 Tuutori – laukkasi lähtöön ja toiseen kaarteeseen. 
10 Joviker – paha laukka 1. kaarteeseen.
11 Pyöriän Topias – kahdeksannesta ulkoa vain tasainen.
12 Rokin Lento – laukkasi lähtöön ja 1. takasuoralle.
hll Tähti Elmeri  - laukat 1. kaarteeseen, 700 ennen ja loppusuoran alkuun. Otti hyvin vauhtia.
hll Bokeripotti – laukat lähtöön, takasuoralla ja kierros juostuna.
hlo10 Venla Hoo – laukkasi 3. parista ulkoa 800 ennen ja uudestaan loppusuoralla.
hlo4 Niityn Nelli – johtavan rinnalta keulaan 600 ennen. Laukkasi totomatsista 50 maalista.   

2. lähtö klo 18:30 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m     
Väliajat: 14,0 Festina Presto 19,0 Lemmy 23,5 17,5    
1 White Cross Bicho - jyräsi johtavan rinnalta varmaan voittoon.
3 Revenestor - alku kolmatta, kompuroi laukalle kärkikaksikon rinnalta 1600 maalista. Jatkoi toisessa ulkona, 
josta tuli hyvin kakkoseksi.
3 Girl On Fire - kiriin kolmannesta ulkoa 700 maalista. Piti hyvin vauhtinsa maaliin saakka.
4 Beautiful Day - prässäsi keulaan 1500 maalista, antoi keulat saman tien pois. Ei vakuuttanut lopussa.
5 Lemmy - kiersi keulaan toiseen kaarteeseen. Väsyi kierros myöhemmin.
6 Marielle Carjan - ei loistanut neljännestä sisältä.
7 Philippa Photo - kiriin selkää 400 maalista. Neljännelle 250 ennen, laukkasi 50 metriä myöhemmin.
8 Festina Presto - Avasi keulaan, jatkoi llopulta kolmas sisällä. Ei parantnut lopussa.
9 Franklin Web - laukkasi 1. kaarteeseen kolmennelta radalta.
10 Cosmos Playgirl - paha lähtölaukka.
Barefoot Bimbo - poissa
Cesam's Deja Vu - poissa
        
3. lähtö klo 18:50 Kylmäveriset tasoitusajo 2120 m    
Väliajat: 31,5/Camassi 30,5 28,0 30,0     
1 Camassi - avasi keulaan, veti kovaa päätöskierroksen ja voitti selvästi.     
2 Sanviri - tsemppasi johtavan takaa kakkoseksi.    
3 Lintikka - kolmannesta ulkoa kiriin selkään 600 ennen. Neljännelle 300 ennen, tuli hyvin loppua.     
4 Alinan Vilikuna – laukkasi johtavan rinnalta 1. takasuoralla. Ajoi muut kiinni ja tuli asiallisesti perille.    
5 T.T. Tuhkimo – kolmannesta sisältä vain tasainen.     
6 Marvin - laukkasi pahoin 1. takasasuoran alussa. Ajoi muut kiinni muttei parantanut.     
7 Suviruusuli – kiriin toisesta ulkoa 600 ennen. Kiri katkesi loppusuoralle.    
8 Mopolily – väsyi johtavan rinnalta loppukaarteeseen.      
9 Riksun Hurmuri – ajoi porukkaa kiinni, mutta laukkasi pahoin 1100 maalista.     
10 I.P. Kipinä - laukkasi pahoin lähtöön.    
hpl Laksin Lyyti – laukkasi pahoin 1. takasuoran alussa.     
        
4. lähtö klo 19:20 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m    
Väliajat:13,0/Samurai Pee17,0/Delilah 19,0 14,5     
1 Delilah – kolmannen kautta keulaan 1. takasuoralla, voitti helposti.    
2 Capeman – kiriin kolmannesta ulkoa 600 maalista, tuli vahvasti maaliin sakka, vkm/16,6.     



3 Amiral Lady – toinen ulkona, kiri vähän myöhästyi eteen väsyneen takia. Hyvä lopetus.      
4 Ahasveros – sai kolmannesta sisältä tilaa 250 maalista, tuli loppua asiallisesti.     
5 A.B.S. Bobbo – seitsemäs sisällä,. Pääsi kirimään vapaasti vasta loppusuoralla, jota tuli hyvin.      
6 Applehill Express – neljäs sisällä. Sai kiritilaa loppusuoralla,  muttei parantanut.    
7 Samurai Pee – johtavan takaa vaisu.      
8 M.T. Justawinner – väsyi johtavan rinnal ta viimeisellä takasuoralla.      
9 It's My Victory – ei parantanut neljännestä ulkoa.     
10 Plum Cake – ei parantanut viidennestä sisältä.     
hpl Carribean Cruise - lähtölaukka      
hpl Yakuza – kuudennestä sisältä toiselle 700 ennen ja saman tien kiriin kolmannelle. Laukkasi 300 
maalista.    
        
5. lähtö klo 19:37 Kylmäveriset ryhmäajo 2100 m    
Väliajat: 27,5/Vasker 30,0 27,5 26,5     
1 Iidan Tähti – jyräsi johtavan rinnalta keulaan loppukaarteeseen. Vastasi varmaan tyyliin maaiin saakka.
2 Egoa On – johtavan takaa toiselle 600 ennen. Haastoi voittajaa maaliin saakka.      
3 Mylverin Jytky – kolmaannesta ulkoa kiriin 700 maalista. Oli hyvä kolmas kaukana kärkikaksikosta.     
4 Vasker – avasi keulaan, jotka menetti 500 maalista. Antio pahoin periksi loppusuoralla.     
5 Aika-Sisu – toisesta ulkoa seuraamisvaikeuksissa jo viimeisellä takasuoralla.      
hll Rolling – laukkasi lähtöön, sitten neljäs ulkona. Kiriin 799 maalista, mutta laukkasi saman tien uudemman 
kerran.      
hlo6 Meno-Miina – kolmannesta sisältä toiselle loppukaarteeseen. Laukkasi tototaistosta 100 maalista.
hpl Vektoria – lähtölaukka.     
hpl A.T. Erika - lähtölaukka     
Temen Vilo - poissa     
        
6. lähtö klo 19:57 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m    
Väliajat: 14,5/Royal Andy 17,0 15,5 13,5     
1 Golden Eleven – jyrsäsi johtavan rinnalta varmaan voittoon.      
2 Rim Bay Quebec – neljäs ulkona. Pääsi etenemään toista rataa päätöskierroksen edessa olleiden siirryttyä 
kolmannelle. Hyvä esitys.      
3 Royal Andy  - keulasta kohtuullinen esitys.     
4 Pop Up – johtavan takaa kiriin loppusuoralla, tuli asiallisesti.     
5 Ina Star – kiri neljännestä sisältä hyvin tilaa saatuaan loppusuoran alussa.      
6 Vex Ant Expert- juoksi hännillä sisärataa. Luovi toista rataa loppumatkan ja oli asiallinen pitkältä tauolta.    
7 Minmind – viidennestä sisältä kiriin 600 maalista. Selät eivät vetäneet edessä. Tuli asiallisesti tilaa 
saatuaan, hyvä tauoltapaluu-startti     
8 Flying Duck – kolmannesta ulkoa kiriin 600 maalista. Ei parantanut.     
9 Victory Zet – käänsi toisesta ulkoa turhaan kiriin 500 maalista. Ei parantanut.      
10 Moonlite Dance – kolmannesta sisältä vaisu.      
The Best Spruce  - poissa    
Ariana – poissa    
        
7. lähtö klo 20:17 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m    
Väliajat: 12,5/Scarlet Darban 15,0 15,0/Ida Glitter 15,5     
1 Ida Glitter – kolmannes ulkoa kiriin kierros maalista, keulaan 300 metriä myöhemmin. Voitti murskaavasti! 
2 Stoneisle Jade – viide ulkona. Kiriin 600 maalista ja neljännelle 100 myöhemmin. Tuli vahvasti ja ehti 
linjalla kakkoseksi, vkm/15,3.      
3 Better Boost – sitkeä esitys johtavan rinnalta.      
4 April Sisu – oli toisessa ulkona seuraamisvaikeuksissa viimeisellä takasuoralla, Sai rytmistä kiinni ja tuli 
asiallisesti loppua.     
5 Gleneagle – kolmannesta sisältä toiseen ulos 600 maalista. Tuli asiallisesti maaliin saakka.      
6 Elite Of Vice  - kiriin kolmannes ta sisältä 400 maalista. Tuli lopun kärjen vauhtia.     
7 Elettra – neljäs sisällä.      
8 Debra Boko – neljännestä ulkoa kiriin 600 maalista. Kiri katkesi loppukaarteeseen.      
9 Ideal Du Point – 1,5 kierrosta kolmatta ja väsyi loppukaarteeseen.     
10 Ayita Pil – kuudes ulkona, josta ei parantanut.      
11 Scarlet Darban – juoksi keulassa, jonka menetti 700 maalista. Väsyi sen jälkeen.      
k Photomani  - alkoi jäädä muista jo alkumatkasta.     
        



8. lähtö klo 20:33 Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m    
Väliajat: 36,0/Jilian Lax 33,0 29,5 31,0     
1 Vikspertta – neljännestä ulkoa vetämään kolmatta rataa 1200 maalista. Jyräsi lopussa niukkaan voittoon. 
2 Vilviiri – toisesta ulkoa johtavan rinnalla edestä laukanneen ansiosta 600 maalista. Tseppasi hyvin maaliin 
saakka.      
3 Packer – kolmannen kiertoon seitsemännestä ulkoa 1200 ennen. Pudotti välillä toiselle, uuteen kiriin 
loppukaarteeseen. Tuli vahvasti maaliin saakka, v1500/29,4.     
4 Tulipiippu – kolmas ulkona. Kiriin voittjan perään 400 maalista. Tuli kärjen takana sen mitä pääsi.      
5 Rosmarilla – kolmannesta sisältä toiseen ulos loppukaarteessa. Vauhti vain ei riittänyt päätössatasella.
6 Suvin Toivo – kuudes ulkona. Tuli toista rataa ja käänsi kiriin loppusuoralla. Tuli hyvin.      
7 Pöllikuski – jäi johtavan taakse maaliin sakka valílle kiritilaa.     
8 Jilian Lax – antoi keulapaikalta periksi loppusuoralla.     
9 Elisee – alku kolmatta, sitten johtavan rinnalla. Laukkasi 600 maalista.     
10 Valon Veeni – neljäntenä sisärataa, ei parantanut lopussa.     
11 Rameker – laukkasi pahoin 1. kaarteeseen.     
12 Tuurin Poika – viidennestä ulkoa kolmannen kiertoon 1200 maalista. Laukkasi 500 maalista.      
hpl Turbo-Väinö – lähtölaukka.    
        
9. lähtö klo 20:49 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m    
Väliajat: 18,0/Ticket Zet 22,5 20,0 13,0     
1 Merry Adventurer – sai johtavan takaa kiritilaa vajaat 200 maalista. Tykitti loppua kovaa ja ehti voittoon.  2
Papa Corleone – kolmannesta ulkoa kiriin 800 maalista. Tuli väkevästi maaliin saakka, v700/15,0.     
3 Ticket Zet – sai vetää keulassa rauhassa. Piti kovassa lopetuksessa totoon.      
4 Inglorious Jam – kolmas sisällä, josta pääsi kirimään vasta 100 maalista. Tuli hyvin loppumetrit..     
5 Nizza – viides ulkona, kiriin 800 maalista. Oli vauhdinjaon uhri, tuli ihan hyvin loppua.      
6 Aliana Von Bentz – neljäs sisällä. Kiri tasaisesti tilaa saatuaan.    
7 Ranrock Chip Chip – jäi toiseen ulos väsyvän taakse viimeiseen kaarteeseen. Oli lopussa mahdotonta 
parantaa kovassa lopetuksessa.      
8 Well In Budget – väsyi johtavan rinnalta loppukaarteeseen.     
hpl Strong Position – paha lähtölaukka, sitten viides sisällä. Tuli asiallisesti hylättynä maaliin saakka.    
hpl Arctic Future – kiriin neljännestä ulkoa 800 maalista. Laukkasi kärjen tuntumasta loppusuoran alussa ja 
näin voittaja sai kiritilaa.    
Euro Boy - poissa      
Amazing Odusoga – poissa
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