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A) 7,10,8,5 B) 3,6 C) 2,1,9

Toto5-4

A) 4 B) 2,10,5,11,3,9,1,12 C) 6,7,8

Toto5-5

A) 1,4 B) 9,5,7,10,3,2,11,6,12

Toto5-kierroksen päätöskohteessa kaksi valjakkoa erottuu hieman muusta porukasta edukseen ja tarjoamme tälle kaksikolle paikat parhaasta A-ryhmästä. Suosikkina matkaan starttaava 1 PETERSIN palasi viimeksi Vermossa pitkältä lähes vuoden mittaiselta
tauolta. Mika Forss pakitteli ajokkinsa kanssa ulkona olevalta lähtöpaikalta hännille ja juoksupaikka löytyi alkuun 7. sisältä. Forss
tarjosi ruunalle sitten nätin reissun ja viimeiset 800 metriä sujuivat 14,3 kyytiä, kiritilat löytyivät vasta maalisuoralle tultaessa.
Lahjakkaaksi tiedetyn ruunan olemus oli positiivinen ja esitystä seurataan tässä mielenkiinnolla. Aika näyttää, kuinka ruunan
lähtönopeus sisäradalta riittää. Toinen kova on numero 4 DOMINIQUE HALM. Se oli ennen alla olevaa Turun starttia saanut taulunsa
jo varsin lohduttomaan kuntoon. Tuo Turun kisa oli kolmas startti tauon jälkeen ja heti kun ravi maistui, nähtiin myös positiivinen
suoritus. Ruuna jäi avauspuolikkaan jälkeen johtavan rinnalle, mistä se sitten tsemppasi hyvällä tyylillä perille saakka.
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Toto5-3

Neljännessä Toto5-kohteessa ja samalla ravien ensimmäisenä troikkalähtönä toimivassa koitoksessa rankingin kärkeen kipuava
4 ATUPEM valtaa yksin parhaan A-ryhmän. Lahjakas ruuna palasi Vermossa maaliskuun lopussa kelpo vireessä tauolta ja se nautti
alla olleen startin siivittämänä sitten pelaajien luottamusta myös viimeksi Vermon Toto76-finaaleissa. Tuossa startissa Atupem
teki raskaassa balanssissa asiallisen kirin 3. ulkona, ei esityksessä ollut sijoituksesta huolimatta moitittavaa. Kilpakumppaneista
useimmat tekivät finaalilähtöön kuitenkin kaikenlaisia virityksiä ja menivät vieläkin kovempaa. Vaikka vastassa kelpo haastajia
onkin, uskomme Antti Tupamäen suojatin palaavan tässä ”tavallisessa lähdössä” takaisin voittokantaan. Haastajajoukko on toki
kovaa kaliiberia. 2 NITRO DIABLO kiri Kouvolassa 5. ulkoa varmaan voittoon. 10 POR NIE ROCK starttasi kahdesti peräkkäin mailille
haastavalta lähtöpaikalta. Ruuna jatkaa vahvassa vireessä. 5 AXEL FOLEY on tottunut ravin maistuessa menestymään.
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A) 4,10 B) 11,8,5,3,2,9,7 C) 1,6

Kolmantena Toto5-kohteena nähtävä Criollo Suomen Cup -karsinta tarjoaa hienoa sporttia ja haastavan pelillisen pähkinän pureskeltavaksi. Rankingin tekeminen on pitkälti makuasia ja oikeastaan kaikilla A-ryhmäläisillä on enemmän tai vähemmän yhtäläiset
mahdollisuudet voittoon. 7 SHEIKKI saa kunnian kivuta rankingin kärkeen. Matti Lautamäen valmennettava on kohonnut elämänsä
kuntoon. Mikäli ravi vain maistuu, Sheikki runnoo vastustamattomasti mukaan matsiin. 10 A.T. EKA on tehnyt alkuvuoden aikana
kovan tilin. Hieman pidemmästä starttivälistä huolimatta Harri Kotilaisen valmennettava on kuumimpia pelihevosia. Harri Kotilaisen kattavat kommentit on luettavissa IS Ravit -sivustolla. 8 VARJOMANNI on ollut alkuvuodesta aivan jäätävä. Tässäkin lähdössä
Olli Koivunen tarjoaa ajokilleen nätin selkäreissun, minkä päätteeksi maisema vaihtuu sitten kirivaiheessa. 5 LARVAN HURMOS
suoritti ihan kelpo tasolla suoraan tauolta. Se painui takarivin lähtöpaikasta huolimatta 1. takasuoralla keulaan ja kesti asiallisesti.
Startti kropassa ori terävöityy. Kenkien riisumisesta olisi etua. 3 TAHTOVA avannee keulaan. Vaikka takaa tuleekin todella kovia,
on Kimmo Kortesadon ajokki näistä lähtökohdista yksi mahdollisista. 6 JYLLÄTYS on tauluaan parempi.
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Toto5-2

Toisessa Toto5-kohteessa nostamme varsin tasaisesti potentiaalisten menestyjien ryhmästä parhaaseen A-ryhmään vain kaksi
valjakkoa. Rankingin kärkeen kipuaa paremman lähtöpaikan myötä 4 CALLELA ELMO. Riina Rekilän valmennettavan suoritukset
tuntuvat hieman ailahtelevan mutta ei kunnossa mitään moittimista ole. Viimeksi Turussa kengät riisuttiin haastavasta lähtöpaikasta
huolimatta ja ruuna kirikin sitten ulkokautta lopulta hyvin nousten takapareista toton tuntumaan. Ari Moilanen palaa rattaille ja
liputamme keulajuoksun puolesta. 10 OVERFUN MATCH omaa kuitenkin lähes yhtäläiset saumat ykkösrahoihin. Markku Punkarin
valmennettava palasi Vermossa pitkältä tauolta ja suoritti kyllä heti oikein positiivisella tavalla saatuaan nappireissun johtavan
takana. Nyt tiedossa on varmasti vaikeampi juoksunkulku mutta vastaavasti hevonen varmasti startti kropassa parantaa. Mailille
haastavista lähtöpaikoista huolimatta numero 11 DENNY CRANE ja 8 ALL READY MATCH ovat perusvarmistuksia. Vastaavasti numerot
5 CALLELA IRENE ja 3 SUPER PEPPER saanevat mukavat reissut kärkiporukassa.
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A) 6,3,12 B) 7,5,1,8,10,4,9,11

Toto5-kierroksen avauskohteessa nähtävässä varsin haastavassa koitoksessa kolme valjakkoa huomioidaan A-ryhmässä. Näillä
valjakoilla on yhteensä taulussa vain yksi voitto taulussa näkyvistä 15 startista, eli voiton lipsahtaminen B-ryhmän puolelle ei tulisi
mitenkään jättiluokan yllätyksenä. 6 SACRAMENTO S on poimintamme rankingin kärkeen. Vaikka taulu onkin lohduttomassa kunnossa, on ruuna osoittanut viime starteissa ihan kelpo virettä. Viimeksi se kulki 1. kaarteen laukan jälkeen 1300 metriä 15,5-kyytiä.
Vire on nyt kuitenkin pieni arvoitus, sillä Seppo Juurisen valmennettava on jäänyt tuon jälkeen kertaalleen pois. 3 WESTCOAST TITAN
teki viimeksi täällä Teivossa positiivisen paluun tauolta esittämällä 3. sisältä pirteän kirin. Taustavoimat olivat positiivisin mielin
jo ennen starttia, eikä hyvä esitys tullut sinänsä yllätyksenä. Seppo Markkula tavoittelee ajokkinsa kanssa varmasti keulajuoksua.
12 GAMBINO DEGATO on epävarmuustekijöistä huolimatta perusvaljakoita, niin sopivalta vastus vaikuttaa. Esitykset ovat tämän
vuoden starteissa tuottaneet kuitenkin suuret pettymykset ja täyttä luottamusta Markku Niemisen valmennettavalle on mahdotonta
tarjota. B-ryhmän käynnistävät kirikykyiset 7 VALLE STREAMLINE ja 5 PRIN HOLZ sekä loistopaikalta starttaava 1 RAIPE KRONOS.
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Toto5-1
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Troikka

A) 4,8,1,2 B) 10,7,6,12,11,9

Illan toisessa troikkalähdössä nostamme numeron 4 ZIGGY HIGHNESS rankingin kärkeen ja samalla troikkaviritysten vihjeeksi.
Sanna Kiisken valmennettava starttasi viimeksi Porissa varsin tasokkaassa Nousijadivisioonassa mutta jäi sisäratareissun päätteeksi
pussiin. Voimia jäi käyttämättä mikä on varmastikin positiivinen asia tätä tehtävää ajatellen. Hevosen hyvin tunteva Joni-Petteri
Irri palaa tamman rattaille. Hyvän selkäjuoksun päätteeksi Ziggy Higness on varmasti kirivaiheessa vaarallinen.

