Keskisen kauden päätösravit 27.11. klo 18:00 alkaen – Toto4-peli käyntiin lähdöstä kuusi.

Lähtö 1 - A: 5 B: 3,6,4,1,2
5 Cabin Crew piti Kuopiossa sisäradalta keulat ja voitti 14-vauhtisen kolmannen puolikkaan jälkeen hallitusti, vaikka
yksi vastustaja lähestyi lopussa. Ori saa 16,7-tuloksestaan isot kehut, vaikka vauhti laantui loppua kohti selvästi.
Vastaavalla suorituksella voittoon on tässä seurassa hyvät mahdollisuudet. 3 Mr Charger ei nauttinut viimeksi voltin
kiemuroista ja jäi lähtösuoralla paljon lisää, vaikka pääsikin ravia matkaan. Ruuna eteni jatkossa hyvin ja oli
loppukurviin mentäessä nousemassa kakkoseksi, mutta laukkasi pian ja menetti pelin. Uran avauskisasta tuli
vakuuttava keulavoitto tätä helpommassa lähdössä. Varaa jäi paljon, eikä pärjääminen taida jäädä tässäkään
vauhdeista kiinni. 6 Niceman Windcape ei pysynyt Kuopiossa kolmannella puolikkaalla kunnolla muiden tahdissa,
kun Cabin Crew nykäisi vauhdin 14-lukemiin. Ruuna otti pienen laukan ja lähestyi loppumatkan aikana muuta
porukkaa. Edellisessä startissa mentiin tasaista 17-vauhtia läpi matkan, mikä vaikutti sopivan tälle hevoselle
paremmin. Nykykunto riittää tässä totoon.
Lähtö 2 - A: 1,4 B: 2,8,5,6,7,3
1 Tokitupsu juoksi koelähtönsä vajaa viikko sitten ja lunasti kilpailuoikeuden tasaisella suorituksella harvassa
porukassa. Tamma pystyy merkittävään ajalliseen parannukseen ja aloittaa uransa oikein sopivan näköisessä
lähdössä. 4 Velmur eteni koelähdössään nopeasti keulaan, otti lyhyen laukan 600 jäljellä ja tavoitti edelleen ehtineen
hevosen maalisuoralla. Myös Velmur näytti siltä, että vauhteja löytyy selvästi koelähtönoteerausta parempaan. 2
Sinisalama laukkasi uran avauskilpailussaan lähtöön, eikä jatkossa parannellut kärjen kiihdytettyä vauhtia aikaisessa
vaiheessa. Ori osoitti pystyvänsä pitkästi alle 40-vauhteihin, millä pääsee tässä porukassa jo aika pitkälle.
Lähtö 3 - A: 3 B: 6,11,10,12,5,2,1,7,8,9
3 Stoneisle Quidam kohtaa aiempaa vaatimattomamman vastuksen ja on lähellä toistaa Joensuun voittonsa. Ruuna
matkasi tuolloin kolmannessa sisällä, eteni kiripuolikkaan alkaessa johtoon ja piti asemansa varmasti maaliin saakka.
Hevonen sai myös edellisissä kilpailuissa sujuvat sisäradajuoksut ja hävisi vain selityksittä paremmilleen. Reissusta
tulee tässäkin luultavasti onnistunut. 6 Honey Star laukkasi viimeksi ensimmäiseen kurviin ja hylättiin. Seinäjoella
sarja ei sopinut, ja ruuna teki keskijoukoista maksimisuorituksen. Samantasoinen meno riittää tässä paalulta korkealle.
11 Oh Conny Lie Star voitti Seinäjoella hyvällä suorituksella, mutta oli viimeksi Kaustisella vain tasainen. Raskas
rata saattoi olla tuolloin ratkaiseva tekijä. Ruuna on omalle tasolleen palatessaan vahvoilla tässä porukassa. 10 Make
Me Rich voitti viime kesänä montélähdön Sodankylässä saman ratsastajan ajamana. Laji näytti sopivan hevoselle,
mutta kuntopuoli on arvoitus parin heikomman startin jälkeen. Ehkä lajinvaihto piristää tammaa jälleen.
Lähtö 4 - A: 5,3,9,4 B: 6,7,2,11,12,10,1,8
5 Veeran Vire on parantanut läpi kauden ja ansaitsee pikkuhiljaa uransa avausvoiton. Tamma laukkasi viimeksi
toisessa kaarteessa ja eteni jatkossa taustalta kiihtyvässä vauhdissa neljänneksi. Edelliskerralla ravi maistui koko
matkan, ja Veeran Vire nousi hitaan avauskierroksen jälkeen 31-vauhtisella kirillä kakkoseksi. Jos auton takaa
kiihdyttäminen onnistuu sujuvasti, pystyy tamma nykykunnossaan kärkeen. 3 Turhalan Toivo otti Kuopiossa keulan
takaa pienen laukan kierros jäljellä ja seuraili jatkossa kärkihevosia ihan hyvin. Hevonen vaikuttaa menneen vauhtien
puolesta eteenpäin ja riittää viime kerran tasoisella menolla tässä korkealle.
9 Mauritius meni viime kesänä täyttä matkaa 32-ajan tuntumaan, mikä on kova meriitti tähän porukkaan. Ruuna sai
viimeksi tätä kovemmassa lähdössä kiritilat liian myöhään, ja voimia jäi varastoon ainakin hieman. 4 Tulispa teki
taulun voittostartissaan loistosuorituksen, mutta laukat ovat varjostaneet muuten menoa pahemman kerran. Ehjällä
suorituksella vakava voittajaehdokas.

Lähtö 5 - A: 6,1 B: 12,5,7,10,11,14,13,3,9,8
6 Let’s Go Legacy voitti Oulussa Ponsse Cupin karsinnan keulan takaa ja löi kaksi hyvää hevosta niukalla
marginaalilla. Tamma juoksi keulan takana myös Kuopiossa ja eteni sieltä päätöspuolikkaalla väsyneen vetoapunsa
takaa kakkoseksi. Sarjamääritys suosii, ja hevosen viime näytöt oikeuttavat suuren suosikin aseman. 1 The World Is
Mine saattaa kuitenkin olla paalulta vaikea ohitettava. Se kesti viimeksi paikan toisella ilman selkää vahvasti ja teki
oikein lupaavan tauoltapaluun. Nyt tammalla on loistosauma kokeilla koko matkan johtoa.
12 Zulamit jäi viimeksi pitkäksi aikaa vetämättömään selkään ja oli sijoitustaan parempi. Tamma paikkasi
edelliskerralla loppukurvin laukkansa vauhdikkaalla kirillä ja alkaa olla pikkuhiljaa valmis voittokantaan paluuseen. 5
Nice My Sin nousi viimeksi puolimatkan jälkeen keulan takaa toiseen ulos ja punnersi kirissä aivan voittajan
ulkopuolelle. Tamma ei ole voittanut hetkeen, mutta kilpailee nyt sopivassa sarjassa ja saanee tarkan juoksun kärjen
tuntumassa. Pieneltä tauolta palaava 7 Cradled In Love kulki kesällä tosi hienosti ja olisi vastaavana tässäkin
tehtävässä kärkihevosia.
Lähtö 6, Toto4-1 - A: 7,8 B: 6,5,9,4
Epätasainen lähtö, jossa kivenkovat 7 Koveri ja 8 Fiiling erottuvat muusta porukasta selvästi. Koveri laukkasi
viimeksi lähtöön ja on aiemminkin ottanut ikäviä alkumatkan hyppyjä. Väliin mahtui kaksi ehjää suoritusta, joissa ori
esitti loistavaa kuntoa. Etenkin Kouvolan suoritus toiselta ilman vetoapua oli tappiosta huolimatta vakuuttava. Fiiling
kohtasi viimeksi 75-divisioonakarsinnassa kovia ja eteni taustalta tasaisesti kärjen tuntumaan. Ori on tehnyt paljon
parempiakin suorituksia ja vaikuttaa olevan hiljalleen matkalla kohti huippukuntoa. Ravaavan Koverin lyöminen vaatii
viime kertaa paremman suorituksen.
Jonkun muun voitto yllättäisi tuntuvasti. 6 A.T. Eka ei ohitellut Kuopion maalisuoralla, mutta ei niin tehnyt kukaan
muukaan täydellisen taktiikkajuoksun jälkeen. Mikkelin tauoltapaluukisassa tuli hyppy loppukurviin mentäessä.
Kuntopuoli on vaikea arvioitava, mutta hevonen itsessään riittää kyllä suosikkiparia vastaan. 5 Tutun Impi hyötyy
hidastuvista keleistä ja saattaa kerätä talven aikana mukavan tilipussin. Tamma eteni Vermossa 1200 metrin kirillä
väkevästi neljänneksi ja oli Turun avoimessa tammalähdössä vielä parempi. Pätkänopeuden puute on hevosen suurin
heikkous ja voi tehdä etenkin Koverin voittamisesta vaikeaa.
Lähtö 7, Toto4-2 - A: 12,10 B: 7,9,3,11,13,1,5,6
Kuudennessa ulkona viimeksi juossut 12 Gute Band teki vahvan kirin ulkoratoja pitkin tätä kovemmassa lähdössä.
Vastus on nytkin ihan hyvätasoinen, mutta ruuna on saman tason pitäessään vahvoilla. Ruunalla on ajettu viime
aikoina valtaosin isopalkintoisempia lähtöjä, ja viime voitosta on jo aikaa. Tässä seurassa ruuna ansaitsee suosikin
aseman. 10 Troopers hävisi viimeksi Gute Bandille selityksittä, eikä pystynyt edellisten loistosuoritusten tasolle.
Lähtö on ruunalle helpompi kuin aikoihin, mutta viime suoritus heittää pienen kysymysmerkin sen ylle. Matka ei ole
ongelma, ja hyvänä ollessaan Troopers kestää juoksun kuin juoksun.
7 Callela Louis oli toissa kerralla taipunut jo ennen laukkaansa, eikä viime startti antanut kunnollista näyttöä
hevosen vireestä. Kapasiteetti riittää varmasti, ja ruuna voi päästä startin onnistuessa etenemään keulaan saakka. 9
Noble Boy S kesti viimeksi paikan toisella ilman selkää vahvasti, ja ennen kaikkea hyvätasoisessa lähdössä. Ruuna jäi
Kouvolan neljän kilometrin lähdössä pussiin, ja ainakin tuon startin perusteella pidemmät matkat sopivat hevoselle. 3
Wide Game joutui tekemään viimeksi töitä jo matkalla ja vastasi keulaan etenemisen jälkeen niukkaan voittoon.
Hevonen sai ansaitun onnistumisen ja on tässäkin ravilla yksi totoehdokkaista. 11 The Swede kiri Kaustisella Wide
Gamen voittamassa lähdössä hyvin perille ja selvittää myös pitkän matkan. Ruunan edellinen juoksu meni hieman
pieleen, eikä se jaksanut kiriä lopun kiihtyvässä vauhdissa kärkitaistoon.
Lähtö 8, Toto4-3 – A: 2 B: 1,3,12,11,7,10,6,9,5,4,8
2 Indyana Joness on kivitalon kokoinen ruuna ja tämän tason kisoihin periaatteessa ylivoimainen hevonen.
Kaarrejuoksu on ollut ruunan kompastuskivi läpi uran, ja Keskisessä etenkin takakaarre voi tuottaa sille ongelmia.
Ruuna juuttui viimeksi Vermossa kirivaiheessa huonosti vetävään selkään ja kiri lopun neljättä rataa pitkin vauhdilla.
Nyt lähtöpaikka mahdollistaa nopean keulaan etenemisen, mikä laskisi laukkariskiä matkan aikana merkittävästi.
Indyana Joness pystyy voittamaan ehjällä suorituksella muualtakin, jos lähdöstä ei tule ihan täyttä taktiikkajuoksua.
Voittoon on hyvät saumat vaikka keulan rinnalta.

1 Curakao avaa auton takaa kovaa ja voi joko estää suosikin keulataktiikan tai napata loistoasemat sen takaa. Ruuna
voitti Mikkelissä neljännestä ulkoa hyvällä suorituksella, jatkaa elämänsä kunnossa, ja ehkä sillä ajetaan siksi tässä
startissa rohkeasti suosikkia vastaan. 3 Exploding Anna hyötyisi vahvana hevosena kovasta matkavauhdista.
Tamma ei pystynyt viimeksi 75-tasolla vaikeista asemista kärkipäähän, mutta ohitti maalisuoralla pari hevosta ja oli
maalin kohdalla vasta saamassa vauhtia päälle. Ehdottomasti sijoitusta parempaa menoa. Edellisessä startissa
maalisuoran laukka saattoi viedä voiton. 12 Birthday Cloud sekosi Killerillä laukalle jo ennen lähtölinjaa, mutta pääsi
sujuvasti kolmanteen ulos ja voitti lähdön. Ruuna eteni Teivossa toisesta ulkoa maalisuoralla kakkoseksi ja osoitti
jatkavansa kunnossa. Lähtöpaikat antavat edelle rankatuille ison edun.
Lähtö 9, Toto4-4, Troikka – A: 2 B: 13,4,9,11,6,1,14,10,15,8,12
2 Helmi Kevätön eteni Kaustisella toisesta ulkoa viimeisellä takasuoralla keulan rinnalle ja puristi varmaan voittoon.
Edellinen Oulun lähtö oli rahakas Tammasarja, jossa Helmi Kevätön näytti jo voittavan edettyään loppukurviin
mentäessä keulaan. Yksi hevonen kontrasi kuitenkin maalisuoralla edelle. Takamatkoilta lähtee nyt muutama pystyvä
hevonen, mutta Helmi Kevätön pystyy juoksemaan kaikilta keulasta karkuun. Moni kärkipään haastaja palaa tähän
kisaan tauolta, kun taas Helmi Kevätön on päässyt syksyllä tiiviiseen starttirytmiin.
Tauoltapalaajista 13 Vellatar teki kesällä Nordic Cupissa hienoa työtä ja saalisti kerralla ison kasan palkintokauroja.
Tamma riittää nopeana ja ravivarmana hevosena myös näissä ylemmissä sarjoissa ja vaikeammissa tehtävissä. 4
Maukan Muisto ei ole puolestaan saanut kartutettua palkintosummaansa ihan kykyjensä edellyttämällä tavalla.
Ruuna on jo mennyt täyden matkan alle 30-vauhtia läpi ja on tässä totohevosia, jos kuntopuoli on edes lähellä
hevosen parhaita kilpailuja. 9 Vojakker laukkaili Kuopiossa lähtösuoralta alkaen, ja hevosen kakkosputki katkesi
samalla. Edelliset suoritukset olivat tasaisen hyviä, eikä voittojen puute johtunut ainakaan silminnähden
voitontahdottomuudesta. 11 Lainaks teki Ilkka-ajon finaalissa kelpo suorituksen pienen laukan hidastamana. Tamma
on edelleen kovin tasavauhtinen, mutta kirit kantavat loppuun saakka, millä saa monessa lähdössä hyvää tulosta
aikaan. Kierrettävää on paljon, ja tehtävästä voi muodostua tosi vaikea, jos suosikki saa vetää keulassa kiihtyvällä
vauhdilla.
Lähtö 10 – A: 9,2,4 B: 5,1,7,8,12,3,10,11
9 Trixie Vice eteni Kaustisella auton takaa keulaan, veti melko reipasta tahtia ja hävisi voiton vain niukasti. Suoritus
oli tamman uran paras ja tehtävä näyttää nyt takarivistä huolimatta pykälän verran helpommalta. Tamma juoksee
kahden päivän kuluttua Oulussa isopalkintoisessa tammasarjassa, joten sillä ei välttämättä ajeta aktiivisesti, vaikka
keulassa mentäisiinkin alkumatka hiljaa. 2 R.R. Sam’s Joy teki Kaustisella uusista käsistä lupaavan suorituksen,
vaikka ei yltänytkään aivan kärkisijoille. Ruuna meni ennätyksensä ja on tässä loistopaikalta vahvasti pelihevosia.
4 Plastic Bag on kuumansorttinen tapaus, mutta kyvyiltään merkittävästi parin sadan euron voittosummaansa edellä.
Ruuna laukkasi viimeksi viimeisellä takasuoralla, tuli vielä taustalla juosten maaliin ja olisi mennyt ravilla 17-alkuisen
ajan. Kuntonäyttö oli tähän tehtävään enemmän kuin riittävä. 5 Midsummer Cubana meinasi voittaa ennen taukoaa
keulahevosen ulkopuolelta. Hevosen näytöt taulun starteissa ovat ylipäänsä tähän porukkaan käypää valuuttaa. 1
Natus Stella otti viimeksi raskaalla radalla kakkosrahat keulan takaa. Totokannassa jatkamiseen vaaditaan
parannusta, ja tammassa onkin aiempien starttien perusteella ainesta sellaiseen.

[Vihjeet: Teemu Hyvönen]
T4-vihjesysteemit (8/36 riviä)
7,8 (6,5)
12,10,7,9 + 3,11 (13,1)
2 + 1,3 (12,11)
2 Helmi Kevätön (13,4)

Troikka L7:
12
10,7,9,3,11
10,7,9,3,11
20 riviä

Troikka L9:
2
13,4,9,11,6
13,4,9,11,6
20 riviä

