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VIHJAAJA TERO ALAMÄKI

LÄHTÖ 1
6 EXPOSIVE ELLIE hyödyntää liukuradan askelmerkkien osuessa kohdilleen ja sitä on vaikea
lyödä. 9 MAS CLASSY ei tulosrivillä komeile, mutta tähän lähtöön menestys ei yllättäisi.
Mikäli 7 FIRST WILD malttaa ravata, voi sijoitus olla yllättävänkin hyvä.

LÄHTÖ 2
9 VASTATUULI tuskin lähtee Petäjäveden suunnalta ihan huvikseen vaan ennätysaika ja
totosijoitus on realismia. Lähdössä on 30–31 aikaan polkeneita, mutta ravivarmuus ja
voitontahto ovatkin sitten jo asia erikseen. 10 NURMON LENTO, 6 MIRAN SIRU ja 4 PASSIO
lukeutuvat näihin.

LÄHTÖ 3
10 LUCKY MOOSE ja 9 READ MORE nousevat takamatkasta huolimatta kärkeen. 7 AMON-RA on
vahva, mutta epävarma, volttipaikkakaan ei kyllä suosi. 3 BLUE PINE TENOR oli Mäntässä
yllättävän sitkeä ja lähti maalisuoralla uudelleen kiriin ja nappasi niukan voiton, nyt ARON ajokki
olisi voitettuaan yllätyksentekijä.

LÄHTÖ 4
Itseoikeutettu lähdön suosikki ja toto4-pelin avainhevonen on tauolta vakuuttavan sileää jälkeä
tehnyt 3 INACCESSIBLE ja OLLI KOIVUNEN. Ainoat jotka pystyvät tämän haastamaan ovat, 8
MIDSUMMER LOVE ja 11 KITTY BEAT. 12 M.J”S PEARL ei ole paikasta huolimatta aivan
pihalla, mutta onnistua pitää ja kiriin lähteä jo ennen viimeistä puolikasta, jos lyhyellä matkalla
mielii kärkeen.

LÄHTÖ 5
5 KORELIA on ykköstipsi, mutta aivan saletti voitto ei välttämättä ole, vaikka tehtävä niin
herkulliselta näyttääkin. 1 MYLVERIN PEKKA on polkenut hyviä aikoja ja jos lähtöauton
siivekkeiden irrottua ollaan ravilla, menestys leijuu ilmassa. 6 VIRE VIIMAKKAAN täytyy pystyä

parantamaan, jos seremoniapaikalle on ajatus, matka ei tuottane vaikeuksia, lähtötapa lienee
pieni kysymysmerkki.

LÄHTÖ 6
DUO-PELIN avauskohde on tasainen ja runsaampi rastitus lienee paikallaan, samoin on tilanne
toto4-pelissä. Takamatka ei oikein koskaan ole Kokemäellä se namurikkain paikka, mutta 11
JYLLÄTYS ja 12 TAHTOVA eivät ole ulkona mahdollisista kiertelyistä huolimatta.
7 MELLUN MYRSKY kellotti viimeksi kovan ajan ja mikäli kaikki on nyt kohdillaan, voitto ei
todellakaan olisi yllätys, päinvastoin, tällaiset hevoset kuin 6 MUISTON PRINSSI ja 9 OIVASOINTU jäävät helposti huomioimatta, mutta ei kannata, tasaisessa lähdössä kaikki on
mahdollista.

LÄHTÖ 7
Pitkä matka voisi antaa jonkinlaiselle yllätysmahdollisuuden,mutta 13 SHADOW OF BRISBANE
oli arvonsa mukainen Kokemäellä ja tappiota on vaikea kuvitella. Aikaisessa vaiheessa nousee
esiin kuitenkin joko lähtöpaikan ansiosta tai viimeaikaisten esitysten perusteella numerot 1
LANGEN”S CZA CZA, 2 GUNVALD, 9 POPE , 10 RED FINGER ja 11 MILLSTONE”S VIVID, joista
viimeksi mainittu on todennäköinen totosijalainen.

LÄHTÖ 8
Suosikkia ei tarvitse kaukaa hakea, 1 TALISMAN AVENGERin tappio herättäisi suuren
ihmetyksen, 20 kympin paalulta tulevat seuraavat menestyjät 11 MARCOS GALLON ja 12
UNBOUNDED STRIDE. 5 REVENANT on huonolla volttipaikalla, mutta ei menestys yllätys olisi,
jokohan 4 RIM BAY ORCHID puhkeaisi kukkaan, terälehdet ovat jo avoinna.

LÄHTÖ 9
Troikkalähdön perushevoseksi nousee 6 READY CREDIT vahvuudellaan vaikka 4 HOLA
ALEJANDRO keulat ottaakin ja pitää tahtipuikkoa hallussaan pitkään. Mikäli joku äityy kilpailuun
keulapaikasta, arvio mahdollisista menestyjistä mutkistuu, muuten lähtö näyttää
selväpiirteiseltä ja kolmannelle sijalle tyrkyllä ovat numerot 2, 8 ja 11.

LÄHTÖ 10
5 KRIPSI jatkanee voittokulkuaan, 1 ERKKAUS on perushyvä,m utta se laukka voi tulla ja näin 6
TUULAN VILITÄR ja 2 MENINKÖ antavat parhaimman vastuksen Kripsille.

LÄHTÖ 11
10 QUITE A STAR on voittosaumassa, mutta helpolla se ei tule ja siitä pitää huolen 7 WESTCOAST
DEIMOS, 5 OVE ja viimeksi epäonnistunut, mutta nyt ryhmälähdössä viihtyvä 3 HIGHTOWER
COMERY. Kotiradan 1 NELSON AVENGER lienee pienessä yllättäjän roolissa ja on troikkahevosia
ilman muuta.

LÄHTÖ 12
3 SOFIANNA PEE vie voiton Esa Holopaiselle ja Jouni Miettiselle, jos ei nyt juhannuskoivu radalle kaadu.
Paalulta tulevat muutkin menestyjät, 1 JONNAN JYSÄYS kehittyy ja on menestyjä jo tähän
lähtöön.

HYVÄÄ JUHANNUSTA ja TERVETULOA SEURAAMAAN KOKEMÄEN JUHANNUSRAVEJA!!

