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Toto76-2 A) 4,13,3 B) 1,6,11,10,5,12,7,9,8,2 C) 14,15

2100a

Toto76-3 A) 12,5 B) 3,4,9,8,7,15,10,11,1,14,6,2,13

Pimara Cupin -finaalissa lähdön selkeästi kyvykkäin numero 12 DETROIT ROCK SISU on umpisurkeasta lähtöpaikasta huolimatta
suosikki. Helppoa Tuomas Korvenojan ajokilla ei näistä asemista 15 hevosen autolähdössä tule varmasti olemaan. Toisaalta lahjakas
ori kilpailee tällä hetkellä niin jäätävässä vireessä, että se pystyy kyllä tekemään itsekin juoksuaan. Korvenoja saattaa hyvinkin
ajaa heti alkumatkasta aggressiivisesti eteenpäin. Tämän startin jälkeen Detroit Rock Sisu lähtee todennäköisesti mittamaan tasoaan astetta kovempiin ympyröihin Ruotsin puolelle. Eturivistä starttaava 5 TIM HANNIBAL nostetaan kuitenkin suosikin kaveriksi
parhaimpaan A-ryhmään. Tommi Kylliäisen suojatti teki karsinnassa haastavalla juoksunkululla kovan esityksen, minkä myötä siltä
on lupa odottaa vahvaa suoritusta myös tässä finaalissa. Haastajista 3 SIGN OF SECRET ja 4 M.T. JEREBKO ovat keränneet liikaa
peliä. Maistuvampia varmistusrasteja onkin tarjolla rankingissa niiden takaa löytyvissä hevosissa.
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Haastaja- vs. Huippudivisioonakarsinnassa numero 4 LIISAN TULILINTU kipuaa alla olevista epäonnistumisista huolimatta rankingin
kärkeen maistuvana ideasuosikkina. Tämän vuoden neljä ensimmäistä starttia Marjo Kivimaan valmennettava kuli ravia ja teki
oikein kelpo suorituksia. Kahdessa alla olevassa startissa tammalta riisuttiin kenkiä ja laukat astuivat peliin. Aika näyttää, millä
balanssilla tällä kerralla viivalle tullaan. Kunto ja kyvyt eivät ole kadonneet mihinkään ja mikäli tällä kerralla rattaille istuva Antti
Teivainen saa hevosen kulkemaan ravia, ovat haastajat takuulla vaikean tehtävän edessä. Toki kovia ovat muutkin A-ryhmäläiset.
Ykköshaastaja 13 HYMYNKARE kohtaa todella sopivan tuntuisen vastuksen. Tero E Mäenpään suojatti on hyvin sarjassa sisällä.
3 TAHTOVA on ollut kahdessa alla olevassa voittostartissa todella hyvä. Kenkien riisumisesta on ollut selkeästi apua. B-ryhmän
käynnistävät 1 I.P. MUSKOTTI ja 6 JYLLÄTYS ovat myös potentiaalisia menestyjäkandidaatteja.
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Toto76-1 A) 12 B) 2,4,7,10,8,1,3,5,11 C) 9,6

Toto76-kierroksen käynnistävä Kyvyt Esiin -divisioonakarsinta juostaan tasoitusajona. 12 EVERGREEN A.M. on jättänyt itsestään
todella positiivisen kuvan ja Juuso Holttisen valmennettava ansaitsee haastavasta lähtöpaikasta huolimatta paikkansa rankingin
kärjessä. Ari Moilanen antaa varmasti ajokilleen mahdollisuuden voittoon ja ajaa aktiivisesti. Vastusta sinänsä väheksymättä
Evergreen A.M. valtaa A-ryhmän yksin. Haastajaporukan kärkeen kipuava 2 MISS SUMMER STAR on kova vastustaja, mikäli Hannu
Torvinen vain saa ajokkinsa voltin kakkosradalta ravilla matkaan. Ossi Nurmosen valmennettava on ollut juoksunkulkujen suhteen
epäonninenkin, eikä hieman tasapaksu taulu anna oikeaa kuvaa hevosen tämän hetkisestä vireestä. 4 WARGAME oli todella hyvä
alla olevassa Vermon voitossa. Tuon startin ajanut Joni-Petteri Irri jatkaa ruunan rattailla. 7 CASTAFIORE jätti Ruotsin starteissa ihan
kelpo kuvan itsestään. Suomen puolella onnistumiset ovat olleet kuitenkin tiukassa.
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Lauantaina 12.8.2017 klo 13:30

1600a

Toto76-4 A) 4,1 B) 2,6,9,5 C) 3,10,8,7

Kultadivisioonakarsinnassa ollaan varmastikin kahdella rastilla vahvoilla. 4 REGENT ZET on alla olevien näyttöjen perusteella keulapsyykkauksella itsestään selvä suosikki. Aikaisemmin ruunalla haettiin ensisijaisesti selkäjuoksuja mutta nyt Jarno Kauhasen
valmennettava on saanut selkeästi itseluottamusta lisää ja se on ollut keulasta todella vakuuttava. Porissa Regent Zet oli tasaisen
reippaalla matkavauhdilla keulasta aivan jäätävä ja Ylivieskassa se voitti puolestaan maltillisen matkavauhdin jälkeen helposti.
Numero 1 VICTORY BONSAI on kuitenkin niin kovaluokkainen hevonen, ettei sitä Porin flopista huolimatta kannata jättää pois
peleistä. Porin jälkeen Heikki Korhosen valmennettava ja Joensuusta pois. Nyt ollaan taas viivalla ja kaikki on varmasti kunnossa.
Victory Bonsailta on lupa odottaa täysipainoista suoritusta, minkä päätteeksi se pystynee heittämään suosikille kunnon haasteen.
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Toto76-5 A) 12,10 B) 3,1,5,9,2,8,7,4,11,6

Vaikka suosikit haastavilta paikoilta starttaavatkin, kaksi hevosta erottuu edukseen haastajaporukasta. Vermossa aivan jäätävät
esitykset tehnyt 12 VAPPERI on piippuhyllyn paikaltakin rankingin kärkinimi. Voittoputken katkeamisesta huolimatta Vermon esitykset olivat todella kovaa kaliiberia. Lauantaina Harri Kotilaisen suojatti runttasi keulasta voittaneen Tulingon rinnalta umpirehdisti
perille saakka. Sunnuntaina ori joutui kiertämään alkumatkasta kolmatta ja se pääsi vasta 2. kaarteessa johtavan rinnalle. Esitys
oli tässäkin startissa todella vahva. Kotilainen luottaa varmasti ajokkiinsa. 10 PYÖRYLÄN PARONI on kuitenkin pakkorasti kaikille
kuiteille. Se kiri Vermossa viimeiset 700 metriä 21,9-kyytiä. Jorma Kontio jatkaa rattailla.
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Toto76-6 A) 6 B) 1,3,2,4,9,5,11 C) 12,10,7,8

Delete Tammakriteriumissa suosikki 6 GLORIA WEB saa luottamuksemme. Karsinnassa Timo Nurmoksen valmennettava laukkasi
lähdössä jääden reilusti pääjoukosta. Tavallisen hevosen peli olisi ilman muuta ollut tuossa vaiheessa pelattu. Jorma Kontio ajoi
kuitenkin Gloria Webillä määrätietoisesti porukkaa kiinni ja kun tamma viimeisellä takasuoralla vihdoinkin pääjoukon kunnolla
tavoitti, Kontio käänteli ajokkinsa heti kiriin. Juoksunkulku huomioiden Gloria Webin suoritus oli aivan jäätävä, kovan takaa-ajon
jälkeen se kulki viimeiset 800 metriä vahvasti 12,9-kyytiä. Mikäli suosikki suorittaa tässä vastaavalla tasolla, jäävät haastajat
taistelemaan kakkosrahoista. 1 EASY ON THE EYE, 3 EWA CATES ja 2 AN-MARIA olivat toki jokainen karsintavoitoissaan todella hyviä.
Nähdyn perusteella ravia kulkevan Gloria Webin kukistaminen lienee kuitenkin ylivoimainen tehtävä.
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Toto76-7 A) 6,2,1,4 B) 5,7,9,8,12,3 C) 10,11

Toto76-kierroksen päättävässä Pronssidivisioonakarsinnassa nähtäneen tasainen matsi ykkösrahojen kohtalosta. Todella vakuuttavasti viimeksi voittanut 6 SUNDSVIK MAYDAY starttaa matkaan suosikkinamme. Hannu Torvinen panostaa varmasti vahvasti
kiihdytykseen. Ykköshaastaja 2 STRAIT IRON kiri Ylivieskassa selkäjuoksun päätteeksi varmaan voittoon. Paikka valmiiksi toisella
radalla lienee tässä etu. 1 ARCTIC ILE ei taida pystyä puolustamaan johtopaikkaa. Pekka Korven ajokki olisi keulasta parhaimmillaan. 4 ZO ZO HOSS avaa hyvin ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava saanee asemat kärkiporukasta. B-ryhmästä löytyy hyviä
haastajia, eikä voiton lipsahtaminen tähän kategoriaan olisi kovinkaan suuri yllätys. Tauluaan vaarallisempi 5 BERTUCCIO saa
rattailleen Santtu Raitalan. Hyvän perusluokan omaava 7 GORGEOUS BOKO hakee kauden avausvoittoaan. Takarivin lähtöpaikasta
huolimatta todennäköisesti kelpo asemat saava 9 SAUL liikahtanee kirivaiheessa vauhdikkaalla tavalla.

