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LÄHTÖ 4 2100a
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A) 2 B) 11,6,7,5,3,1,9 C 8,10,4

Toto5-4

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

Toto5-5

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

Toto5-kierroksen pankkina starttaava 3 GRACEFUL SWAMP on päätöskohteen suursuosikki. Tilastotappio tulee varmasti aikanaan
mutta toistaiseksi nähdyn perusteella on todella vaikea uskoa Erkki-Pekka Mäkisen valmennettavan pettävän kansan luottamusta
juuri tässä kisassa. Ravi- ja suoritusvarma ori on ollut yksinkertaisesti aivan jäätävä ja mikäli mitään piilevää sairautta tai vastaavanlaista ennakoimatonta asiaa eteen satu, se voittanee tämänkin startin. B-ryhmän käynnistävä 4 DOUBLE REVENGE on ollut
viime starteissa todella hyvä. Toissakerralla se oli mukana Oulu Express -karsinnassa ja viimeksi sitten samaisen skaban finaalissa.
Graceful Swamp voitti nuo molemmat koitokset. Antti Teivaisen taas rattaileen saava tamma matsaa tiukasti finaalipaikoista.
2 MAJESTIC MAN on loistopaikalta mielenkiintoinen seurattava. 9 SAHARA MALDONADO oli viimeksi Hambossa sisäratareissulla
asiallinen. Nyt alla on taukoa. 8 SO MONTJOY on haastavalta paikalta juoksunkulun armoilla.

LÄHTÖ 9 2100a

!

Toto5-3

Neljäntenä Toto5-kohteena ravattavassa kolmannessa Medilaser Kriterium -karsinnassa neljällä peräkkäisellä voitolla uransa
aloittanut 8 MARRAKESH ansaitsee haastavasta lähtöpaikasta huolimatta paikkansa rankingin kärjessä. Viimeksi Bollnäsissa Jorma
Kontio käänteli Timo Nurmoksen valmennettavan heti ensimmäisessä kaarteessa ulkoradoille ja ori etenikin sitten toiseen kaarteeseen mentäessä keulaan. Maltillisen avauskierroksen jälkeen kaikki oli helppoa ja voitto irtosi lopulta väljään tapaan. Tuskin
Kontio näistä asemista lähtee pakittelemaan vaan uskomme suosikin suuntaavan auton irrottua eteenpäin. Varsin selkeänä ykköshaastajana pidämme numeroa 5 KNOWS BEST. Toistaiseksi uransa ainoan tappion toissakerralla Seinäjoella tolppakone Graceful
Swampille kärsinyt ori oli viimeksi Turussa todella vakuuttava voittaessaan Kasvattajakruunu-alkuerän juostuaan toista rataa ilman
vetoapua. Vastaavalla tasolla suorittaessaan Knows Best taistelee juoksulla kuin juoksulla lähdön voitosta. Edellä mainittu kaksikko
erottuu edukseen A-ryhmään. Laadukkaan haastajaryhmän kärkinimi 2 SAHARA SANDSTRÖM kiri viimeksi Vermossa viimeiset 700
metriä 12,6-kyytiä toista rataa pitkin. Lähtörata lienee paras mahdollinen. Tammakriteriumissa kakkosrahat napannut 9 DAZE
yrittää selkäjuoksun päätteeksi kiriä mukaan totomatsiin. 4 LITTLE BLUE ANGEL ja 6 HIGHTOWER COMERY pystynevät myös juoksun
onnistuessa hyvänä päivänään elättelemään toiveita finaalipaikasta.

LÄHTÖ 8 2600a

!

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

Päivän Duon käynnistävässä toisessa Medilaser Kriterium -karsinnassa rankingin kärkeen kipuava 2 LEWIS ALE saa lopulta puhtaat
paperit alla olevasta taipumisestaan Bergsåkerissa. Tuomas Korvenoja kommentoi Hevosurheilu-lehdessä oriin olleen tuossa startissa
kipeänä ja tämän myötä on täysin ymmärrettävää, ettei hevonen pystynyt tuossa startissa parhaimpaansa. Terveenä se ei ole vielä
tappiota urallaan kokenut ja vastusta todellakaan väheksymättä suosikki saa kunnian vallata yksin parhaan A-ryhmän. B-ryhmän
puolenkymmentä ensimmäistä valjakkoa omaavat vähintäänkin realistiset saumat taistella finaalipaikoista. Starttirytmistä kiinni
saanut 11 MR BIG STAR teki viimeksi Turussa Kasvattakruunu-alkuerässä vahvan esityksen kirimällä pääjoukon hänniltä hienosti
kakkosrahoille. Mika Forssin ajokki jatkaa nousukunnossa kohti kauden pääkisaa. Numerot 5 KAPTAH, 6 SPECIAL PRESENT ja 7 FOX
LOVER tuntuvat keskenään varsin tasavahvoilta. Juoksun onnistuessa niillä kaikilla lienee potentiaalia nousta mukaan totomatsiin.
1 CAPO ja 3 ARTIC ELSA ovat myös hyviltä paikoiltaan huomion arvoisia finaalipaikan tavoittelijoita.

LÄHTÖ 7 2600a
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Toto5-2

Toisena Toto5-kohteena ravattavassa ensimmäisessä lämminveristen Medilaser Kriterium -karsinnassa on jaossa ensimmäiset
kolme finaalipaikkaa. Suosikkinamme matkaan starttaava 6 BOSSES LADY hakee neljättä peräkkäistä voittoa, eli kunnossa ei ole
todellakaan moittimista. Tapio Perttusen valmennettava voitti jo elokuun alkupuolella TammaKriteriumin vakuuttavalla 11,7-vauhtisella 700 metrin kirillä 3. ulkoa. Tuon jälkeen Bosses Lady on ottanut kaksi voittoa Kasvattajakruunu-alkueristä. Lahjakkaasta
ikäluokkahevosesta on siis kyse. Takarivin lähtöpaikasta huolimatta myös 11 ZOGO MATCH lienee tiukasti kiinni finaalipaikasta.
Antti Ojanperän valmennettava on toki tottunut usein juoksemaan keulassa tai kärjen läheisyydessä. Kyvyt kuitenkin riittävät ja
ruuna pystyy tekemään juoksuaankin. Alla oleva Oulu Expressin kakkossija irtosi hyvällä kirillä nappireissun päätteeksi. Viimeisestä
finaalipaikasta käytäneen tiukka matsi. Hyvältä paikalta starttaava numero 3 COUNT FORTE saa kunnian käynnistää B-ryhmän. Pekka
Korven suojatti oli Oulu Expressin finaalissa sisäratareissun päätteeksi hyvä neljäs. Asemat löytynevät tässäkin kärkiryhmästä. Numero
10 ULTIMATE CRITIC on alhaisesta voittosummasta huolimatta mielenkiintoinen seurattava. Tuomas Korvenojan valmennettava on
osoittanut kykynsä. Täysin ei voi teilata myöskään numeroiden 4 WERNER ORS, 7 CARBON CRYSTAL ja 5 CAVALIER mahdollisuuksia.
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A) 10 B) 7,3,4,8,2,1,9 C) 5

Toto5-kierroksen avauskohteen suursuosikkina matkaan starttaava 10 CASH NO LIMIT on voittosummaansa nähden erittäin kyvykäs
4-vuotias, jonka on helppo ennakoida jatkavan määrätietoista kipuamista sarjoissaan. Mikäli Antti Ojanperän valmennettavalla
olisi ollut Suuren Suomalaisen Derbyn karsinnoissa parempi lähtöpaikka, olisi ruuna saattanut olla kova sana finaalissakin, niin
jäätäviä esityksiä se on kahdessa alla olevassa startissa tehnyt. Tuossa Derbykarsinnassakin Cash No Limit teki kaukaa 6. ulkoa
vahvan reilun kierroksen mittaisen kirin, eikä esityksessä ollut moitittavaa, vaikka finaalipaikka jäikin haaveeksi. Toissakerralla
Vermossa viimeiset 700 metriä taittuivat ulkoratoja pitkin 10,3-kyytiä ja ehkäpä tuo suoritus oli edellisstarttiin verrattuna astetta
terävämpikin. Viimeksi Oulussa Cash No Limit oli sitten aivan omaa luokkaansa keulasta tehden uransa toistaiseksi parhaan esityksen uudella SE-ajalla. Jorma Kontio jatkaa ruunan rattailla, eikä takarivin lähtöpaikka ole tässä sopivan tuntuisessa tehtävässä
este menestykselle. Kahdesta suosikin takaa löytyvästä totosijasta käytäneen tasainen taistelu. Voittovireen löytänyt 7 CAPO THE
EEMIL antaa ulkona olevan lähtöpaikan myötä hieman tasoitusta. 3 STONE CAPES NANET on suoraan tauolta luonnollisesti arvoitus.
4 OAKIE pilasi viimeksi Vermossa laukkaan. Ravilla ruuna pystyisi kuitenkin taistelemaan noista totosijoista. Kyvykäs 8 CELEBRATION
SONG palaa tauolta. Lämmitys antaa tärkeää lisäinfoa tamman vireestä.
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Toto5-1

Tiistaina 25.9.2018 klo 18

Troikka

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

Illan toisessa troikkalähdössä 2 FREELANCER vaikuttaa varsin pitävältä piikiltä. Vahvaa kautta tekevä ruuna suorittaa startista
toiseen omalla hyvällä tasollaan ja Harri Koivusen valmennettava on jäänyt tällä kaudella vain kertaalleen pois totosta, 14 startin
jälkeen saldo 6-3-4 on kyllä vakuuttavaa luettavaa. Mikäli Olli Koivunen saa odotustemme mukaisesti säädellä ajokkinsa kanssa
matkavauhdin mieleisekseen, jäävät haastajat todennäköisesti taistelemaan kakkosrahoista.

LÄHTÖ 11 2100a Troikka

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

