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LÄHTÖ 4 2100a
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A) 1,4,6 B) 5,3,7,2

Toto5-4

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

Toto5-5

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

Toto5-kierroksen päätöskohteessa 8 WHITE CROSS BESO on haastavasta lähtöpaikasta huolimatta suosikkimme. Annika Rahikan
valmennettava on voittosummaansa nähden todella kyvykäs menijä ja uskomme oriin nousevan vielä selkeästi sarjoissaan. Viimeksi
Lappeessa Ari Moilasen ajosuoritus uhkui luottamusta hevoseen. Moilanen käänteli ajokkinsa 2. kaarteessa parijonon hänniltä
reissuun ja White Cross Beso eteni sitten päätöskierroksen alkaessa toiselle radalle ilman vetoapua. Siitä ori punnersi rehdisti ja
voitti lopulta varmaan tyyliin. Moilanen ajaa auton irrottua varmasti eteenpäin, eikä paikka johtavan rinnalla estä tälläkään kerralla
menestystä. Toki juoksu voi näistä asemista mennä pieleenkin. 1 KINGFISHER FELLOW avaa auton takaa hyvin ja Mika Forss pystyy
ajokkinsa kanssa hyödyntämään sisäradan lähtöpaikan. Keskeltä rataa starttaavat 5 BLUE FLASH ja 6 COLDSPRING pystyvät myös
niin kykyjensä kuin kuntonsakin puolesta taistelemaan kärkipään sijoituksista.

LÄHTÖ 9 2100v

!

Toto5-3

Neljännessä Toto5-kohteessa suosikkien haastavat lähtöpaikat saattavat muovata juoksunkulkua haastajien kannalta suosiolliseen suuntaan. Rankingin kärkeen kipuava 9 BOADICEA oli Turussa Kasvattajakruunun alkuerässä piippuhyllyn paikalta todella
haastavan tehtävän edessä. Vahva suoritus kantoi lopulta nelossijalle, eikä tuossa esityksessä ollut moittimista. Vaikka takarivin
lähtöpaikka aina omat haasteensa mukanaan tuokin, ovat kovimmat haastajat vieläkin huonommissa lähtöasemissa. Boadicea
ansaitsee paikkansa rankingin kärjessä ja se valtaa samalla yksin A-ryhmän. B-ryhmän käynnistävä 11 YANK MATCH lähtee vieläkin
huonommalta paikalta. Se teki viimeksi Forssassa yhden uransa toistaiseksi kovimmista suorituksista mutta on jäänyt tuon jälkeen
kertaalleen pois ja starttiväli on sen myötä hieman venynyt. Ari-Pekka Pakkasen valmennettava pystynee silti täältäkin paljoon.
Elämänsä kunnossa kilpaileva 7 LILY’S STAR vaatii näin ulkona olevalta lähtöpaikalta tuuriakin juoksunkulun suhteen. Mikäli voitto
lipsahtaa edellä mainitun kolmikon ulkopuolelle, puhutaan jo jonkinasteisesta yllätyksestä.
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A) 1,6,3,10,15 B) 13,4,8,11,14 C) 5,9

Kolmannessa Toto5-kohteessa nähtäneen varsin vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta todella mielenkiintoinen matsi ykkösrahojen kohtalosta. 1 KALLE KALAS kipuaa keulapsyykkauksella rankingin kärkeen. Risto Airaksisen suojatti oli Vermossa 16.5.
Suomen debyytissään vahvasti kiinni keulavoitossa mutta päätössatasella ruuna poksahti yllättäen laukalle. Seuraavassakin startissa
lähtölaukka pilasi pelin. Viimeksi Turussa Kalle Kalas teki sitten ensimmäisen ehjän suorituksen uudessa kotimaassaan ja ruuna
saa kyllä puhtaat paperit tuosta suorituksesta. Olli Koivunen istuu tällä kerralla rattaille vahvistukseksi. Lahjakas 4 AXEL FOLEY
tekee startista toiseen parhaansa. Se kantanee tässäkin lähdössä voittomatsiin, kunhan Esa Holopainen pystyy vain välttämään
ajokkinsa kanssa paikan johtavan rinnalta. 6 ULK DELLE SELVE jää näin ulkoa haastajan rooliin, vaikka Hannu Torvisenkin ajokki
ansaitsee paikkansa A-ryhmässä. Voittoputken katkeamisesta huolimatta Juuso Holttisen valmennettava oli hyvä myös viimeksi
täällä Teivossa. Tuossa startissa ori kiri 5. ulkoa viimeiset 800 metriä 12,4-kyytiä.

LÄHTÖ 7 2100a
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Toto5-2

Toisena Toto5-kohteena ravattavassa 15 hevosen autolähdössä ykkösrahoista nähtäneen tasainen taistelu. Suosikkinamme
matkaan starttaava 1 MR SYNERGIA oli Suomen debyytissään hyvä. Mika Forss nosti ajokkinsa etusuoralla toiselle radalle ilman
vetoapua, mistä ruuna tsemppasi sitten rehdisti ykköseksi. Aika näyttää, miten kovaa Marjo Lindströmin ajokki pääsee auton
takaa liikkeelle. Uransa avausvoittoa edelleen metsästävä 6 STEP NOBLE vaikuttaa oikein kehityskelpoiselta menijältä. Viimeksi
Mikkelissä Iikka Nurmosen suojatti oli keulasta hyvä kakkonen. Nurmonen panostanee tässäkin kiihdytykseen. Tasaisen varmaa
työtä tekevä numero 3 DEMOISELLE CRANE kärkkyy hyvää juoksua kärkiporukassa, minkä päätteeksi Tommi Kylliäisen valmennettava nähdään varmastikin totomatsissa. 10 LAPTOP ALLEY malttoi viimeksi ravata. Rutkasti tauluaan vaarallisempi menijä pystyy
juoksun onnistuessa paljoon. 15 ELMO EXCEPTIONAL on surkealta lähtöpaikalta todella haastavan tehtävän edessä. Vastus on toki
sopivaa kaliiberia ja useimmat Tapio Perttusen valmennettava varmasti pystyy kiertämään.
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A) 3 B) 5,2 C) 8,1,10,9,7,6,4

Toto5-kierroksen avauskohteessa nähdään mielenkiintoinen paluu tauolta, kun 2 SISUVIUS aloittaa kilpailukautensa. Vuosi sitten
Jouko Yrjösen valmennettava teki paluun peräti kolmen vuoden tauolta ja oli heti hyvä, vaikka joutuikin ensimmäisessä startissa
tyytymään vielä nelossijaan. Kauden saldona oli lopulta kuusi voittoa ja yli 22.000 euron tili, aivan huikea suoritus kaiken kaikkiaan. Sisuvius avaa kovaa ja se ottanee ensimmäiset keulat. Aika näyttää, haluaako Hannu Kamppuri hakea kauden avauksessa
selkäjuoksua. Suosikkina matkaan starttaava 3 LARVAN HURMOS on kohonnut kesän myötä todella hurjaan iskuun. Viimeksi Ari
Moilanen joutui tekemään ajokkinsa kanssa avauskierroksella töitä ja ori pääsi sitten etusuoralla etenemään keulaan. Esitys oli
jäätävä, vaikka Kaarnalii 21,5-vauhtisessa lopetuksessa voiton nappasikin. Moilanen käy varmasti kysymässä, aukeaisiko tie johtopaikalle saakka. Tauon jälkeen kolme starttia kroppaansa saanut 5 HEVILLÄ kilpailee nousukunnossa. Viimeksi se esitti 3. ulkoa
kelpo kirin. Yksin A-ryhmän valtaavan Larvan Hurmoksen kukistaminen vaatii kuitenkin todella kovaa suoritusta.
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Toto5-1
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Troikka

A) 12,13 B) 7,2,3,11,5,9,6,8,1,10,15,4,14,16

Illan toisessa troikkalähdössä tarjoamme numeroa 12 INTO ROLS esimerkiksi kahden ylimmän rivin kierrätyshevoseksi. Jukka
Kauppisen suojatti on suorittanut viime aikoina starteista toiseen todella hyvällä tasolla, ravi on maistunut ja otteisiin on löytynyt
hyvällä tasolla tapahtuvaa suoritusvarmuutta. Toissakerralla Kokemäellä vahva kiri 4. ulkoa kantoi varsin sopivassa porukassa varmaan voittoon. Viimeksi Turussa Into Rols oli keulasta hyvä kakkonen vain Muiston Prinssille häviten. Juoksun yhtään onnistuessa
kovavireinen ori punnertaa takamatkaltakin mukaan voittomatsiin.

