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LÄHTÖ 4 2100a

!

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

Toto5-4

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

Toto5-5

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

Toto5-kierroksen päätöskohteessa riittää todellakin haastetta ja A-ryhmään on tungosta. Tasaisesta kärkiryhmästä niukaksi suosikiksi
punnertaa 3 BRASS N SASSY. Kun uran 34 starttia ovat tuoneet toistaiseksi vain yhden voiton, joutuu vihjenikkari perustelemaan
ratkaisuaan itselleenkin. Saku Mikkolan ravi- ja suoritusvarma suojatti kilpailee kuitenkin kelpo vireessä ja pääsee matkaan hyvältä paikalta. 6 EKO KRISTALL avaa kovaa ja Esa Holopaisen ajokki saattaa paiskata keskeltä rataa keulaan. 12 DOUBLE REVENGE
on lahjakas 3-vuotias ja mikäli juoksunkulku tarjoaa siihen mahdollisuuden, pystyy tamma piippuhyllyn lähtöpaikasta huolimatta
menestymään. 7 VICTORIA BEAT ja 8 AGO DIVA palaavat pieniltä tauoilta ja lähtöpaikat ovat haastavat. Kummankin kohdalla kyvyt
riittävät kyllä tässä lähdössä pitkälle. Onnistumiset ovat kiertäneet kärrylähdöissä numeroa 4 ALLEGRIA. Kykyjen pitäisi Kenneth
Danielseninkin suojatin kohdalla riittää näissä tehtävissä. Voittaja voi ihan hyvin löytyä myös B-ryhmän syövereistä.

LÄHTÖ 9 2100a

!

Toto5-3

Neljännessä Toto5-kohteessa ja samalla ravien ensimmäisenä troikkalähtönä toimivassa koitoksessa kaksi varsin tasavahvana
pitämäämme valjakkoa valtaavat parhaan A-ryhmän. Niukka suosikkimme on loistopaikalta starttaava 1 JONTIKKA. Jyri Korkiavuoren
suojatti jatkaa kovassa kunnossa, vaikka viimeksi toton ulkopuolelle taipuikin. Tuosta ei kannata hevosta suuremmin moittia. Johtavan
rinnalta voittoon runtannut Kartier mankeloi tällä hetkellä dödsistä näissä sarjoissa lähes hevosen kuin hevosen tainnoksiin. Nyt
saman kaliiberin jyrää ei rinnalle ole tulossa ja Jontikalla on kelpo saumat palata voittokantaan. Keskeltä rataa matkaan starttaava
5 SOKRU omaa kuitenkin lähes yhtäläiset saumat ykkösrahoihin. Matti Mäki-Mattilan valmennettava on todella mielenkiintoinen
nousukas. Se on tehnyt suhteellisen nopeasti ”parin kympin” tilin, eivätkä sarjat vaikuta ihan hetkeen jatkossakaan nousevan
vastaan. Nähdäksemme tamma on nostanut itsensä Lahden Kuninkuusravien näkökulmasta mielenkiintoisten hevosten joukkoon.
B-ryhmän käynnistävä 2 ARONIN MUISTO teki Kuopiossa suorastaan hurjan esityksen. Kovan suosikkikaksikon kukistaminen ei ole
kuitenkaan helppoa. 10 MORISON täytyy ottaa aina vakavasti, kun Siru Juutinen tuo valmennettavansa viivalle.

LÄHTÖ 8 1600a

!

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

Päivän Duon käynnistävässä koitoksessa selkeänä suosikkinamme starttaava 6 FREELANCER valtaa yksin parhaan A-ryhmän. Harri
Koivusen valmennettavan kunto on kiviaitaa ja ruuna on varsin suoritusvarma tapaus. Seppo Markkula lataa ajokkinsa kanssa
kovat piipussa kiihdytykseen ja uskomme suosikin paiskaavan kyselemättä keulaan. Varsinaista dödsihevosta viivalla ei taida olla
ja mikäli Freelancer saa matkalla rauhoittaa vauhdin mieleisekseen, uskomme ruunan jättävän haastajat taistelemaan lopulta
kakkosrahoista. B-ryhmän kärkeen erottuvat kauden avausvoittoaan metsästävä suosikin tallikaveri numero 1 PARTYTIME sekä
tauluaan selkeästi vaarallisempi numero 9 VÄSTERBOYELLOWDIRT. Loviisassa voittokantaan palannut 8 MIRAZ on haastavalta lähtöpaikalta pitkälti juoksunkulun armoilla. Kuntonsa puolesta Santtu Raitalan rattailleen saava ruuna pystyy totomatsiin.

LÄHTÖ 7 2100a
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Toto5-2

Toisessa Toto5-kohteessa 12 OLYMPIC BLUE CHIP on alla olevasta epäonnistumisesta ja haastavasta lähtöpaikasta huolimatta lähdön
itseoikeutettu suosikki. Ruuna osoitti ensimmäisissä Suomen starteissaan olevansa kova tekijä näihin sarjoihin eli ruunan voidaan
sanoa kantavan pakkostarttisummansa kevyesti. Seinäjoen voittostartissa Olympic Blue Chip hallitsi tapahtumia keulasta ja 26.6.
se runttasi varmaan voittoon juostuaan päätöskierroksen johtavan rinnalla. Viimeksi esitys ei vastannut pelikansan odotuksia
mutta tuosta pettymyksestä huolimatta luotamme edelleen Matti J. Mäkisen valmennettavan kykyihin. Toki tämän illan suoritus
tarjoaa lisäinfoa siitä, missä jenkkiruunan kanssa tällä hetkellä mennään. Selkeä ykköshaastaja 1 ALBINO BRAVE saa myös paikan A-ryhmästä. Vaikka Olympic Blue Chip onkin varmasti onnistuessaan vahvoilla, niin kyllähän Tapio Perttusen suojatti tuntuu
vastaavasti olevan muihin haastajiin nähden aika lailla vahvoilla.

LÄHTÖ 6 2100a
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A) 4 B) 5,7,10,1,8,12,9,11,6 C 3

Toto5-kierroksen avauskohteen itseoikeutettuna suosikkina matkaan starttaa viimeksi Vermossa aivan jäätävässä suorituksella
Derbysarjan nimiinsä vienyt 4 LOVELY ALEXANDER. Kauden viidennen voittonsa tuossa kisassa ottanut ruuna on tehnyt startista
toiseen tasaisen vahvaa työtä. Tuossa alla olevassa voittostartissa Mika Forss käänteli ajokkinsa jo 2. kaarteessa parijonosta reissuun ja Lovely Alexander eteni sitten etusuoralla keulaan. Päätöskierros tultiin tasaisen reipasta ja 11,0-vauhtinen päätöspuolikas
riisui haastajat lopullisesti aseista. Oiva Käsnänen palaa tässä valmennettavansa rattaille. Suosikki pystyy tarvittaessa tekemään
juoksuaan, eikä edes paikka johtavan rinnalla ole este menestykselle. Kovassa porukassa viimeksi kelpo suorituksen tehnyt
numero 5 EMANUEL WEB on kirivaiheessa varmasti vaarallinen, mikäli Kari Lehtonen löytää ajokkinsa kanssa sujuvasti asemat
parijonosta. Kovaan avaukseen pystyvä 7 KINGFISHER FELLOW tavoittelee näinkin ulkoa keulapaikkaa. Toki avauksen venyminen
vie iskukykyä päätöspuolikkaalta. 10 GAIANA pääsee tällä kerralla viivalle hieman lyhyemmällä starttivälillä. Tauluaan parempi
1 WANG DANG DOODLE on ykkösradalta mielenkiintoinen seurattava. Tasaisen varmassa kunnossa kilpaileva 8 TAKE A BOW on
haastavalta paikalta juoksunkulunkin armoilla.
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Toto5-1
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Troikka

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

Illan toisessa troikkalähdössä 6 HIT THE ROAD JACK on maistuva piikki peleihin. Markku Niemisen valmennettava on lahjakas ja
kehityskykyinen 3-vuotias, joka on antanut uransa alkupuolella positiiviset näytöt osaamisestaan. Kun selkeästi kovin haastaja
eli numero 11 BLUEBIRD NASH antaa rajusti tasoitusta tauon ja lähtöpaikan myötä, on Hit The Road Jackilta lupa odottaa voittoa.

