Pelivihjeet, Lounasravit 9.11.2016
Lähtö 1

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

6 GAIA TERRE laukkasi viime keskiviikkona pahoin lähtöön ja uudelleen viimeisellä takasuoralla porukan perällä. Siinä vaiheessa tamma vaikutti vielä
olevan voimissaan ja olisi voinut ilman tuota toista laukkaa olla korkeallakin. Joka tapauksessa Harri Koivusen suojatti jätti laukkoja lukuun ottamatta
positiivisen vaikutelman ja ravilla se pärjää. 12 FIERCE ROSELYN teki oikein hyvän suorituksen syyskuun startissa, mutta oli sittemmin parista kisasta
poissa. Tamma kipuaa takaakin kärkipäähän. 1 MAXIMUS WILD teki viime kerralla kohtalaisen virkeän lopetuksen nousten kolmanneksi. Hidastuvista
keleistäkään tuskin on haittaa ruunalle ja totosija on nytkin mahdollinen. 4 CINNAMON LI kokee mielenkiintoisen kuskinvaihdoksen. 7 STONE CAPES
NIGEL on esiintynyt varsin tasaisesti. Vastus ei ole tällä kertaa pahimmasta päästä.

Lähtö 2

T4-1

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

3 TESTIMONIAL laukkasi viimeksi lähdössä ja kipusi sen jälkeen hänniltä lopussa kärjen tuntumaan (17,6/1000 m). Olli Koivunen ottanee alun nyt
varman päälle ja ravilla uran avausvoitto on mahdollinen. 7 FIREMAKER vastaili viime keskiviikkona keulasta niukkaan voittoon. Lähtöpaikka tuo nyt
isomman haasteen, mutta tamma on silti pelihevosia. 5 PRIDE BRUS teki Forssassa taustalta kohtalaisen lopetuksen (15,6/700 m) ja ravikin kävi
asiallisesti maaliin saakka. Paikka on nyt hyvä. 11 ANGELICO on tehnyt ihan asiallisia suorituksia vaikka voittotili on vielä avaamatta. Ajosuorituksetkin
ovat olleet sellaisia, ettei aivan viimeisiä ole vielä mitattu ulos tammasta. Juoksun suosiessa se voi nousta lopussa kärkipäähän. 4 SMILING NICOLAIn
suoritus oli viimeksi tasainen ja voittoon vaadittaisiin hieman terävämpiä otteita.

Lähtö 3

T4-2

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

Tasainen lähtö. 7 UNDENIABLE STRIDE kamppaili viimeksi sitkeästi johtavan rinnalta, mutta on ollut sen jälkeen kerran poissa. Tamma kuuluu aikaisin
peleihin. 5 JUDY'S LOVE GIRL antautui viikko sitten kuolemanpaikalta päätöspuolikkaan alkessa. Nyt valmentaja palaa rattaille ja sopivassa porukassa
tamma on viime epäonnistumisesta huolimatta yksi suosikeista. 10 NEW GROVE SAFIR on huomattavasti tauluaan parempi. Viimeksi se laukkasi
avauskurviin, mutta tuli edellisstartissa loppumetrit juosten tilaa löydettyään. Tässä porukassa voittokaan ei yllättäisi. 12 MEADOW MISS oli lauantaina
mukana Kasvattajakruunu -finaalissa, jossa ei ei pystynyt hänniltä parantamaan vaikka lopettelikin juosten (12,5/700 m). Paikka hankaloittaa nytkin ja
vaikka vastus on luonnollisesti eri luokkaa, ei näistä asemista voittoon ole helppo nousta. 9 OLIVIER sai viimeksi 4. sisältä tilaa lopussa ja kiri varmaan
voittoon. Ykkössija alla ruuna voi kerätä turhankin paljon peliä. 8 LIL BELINDA oli viimeksi pehmeä 2. sisältä ratkaisupuolikkaalla.

Lähtö 4

T4-3, Duo-1

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

Suosikit starttaavat kehnoilta paikolta. 11 LADY JAVIERA ei ole huonoja juoksuja tehnyt ja kiri viimeksikin asiallisesti 4. ulkoa vaikkei ehkä aivan
parhaimpaansa pieneltä huililta pystynytkään. Jälleen voittotaistoon. 12 DE TOY ZENA hallinnoi viime keskiviikkona keulapaikalta, mutta joutuu nyt
toisenlaisen tehtävän eteen. Toki tamman kapasiteetti riittää pitkälle. 1 MARSHALL MAURICE yritti haastaa viimeksi De Toy Zenaa, mutta sai tyytyä
lopussa kakkosijan varmisteluun. Esitys oli kuitenkin hyvä. Ykkösradasta ei ole verkkaiselle avaajalle suurempaa hyötyä. 6 STRATUS K.A. kiri
Forssassa johtavan takaa ykköseksi, mutta laukkasi viimeksi maaliin kun oli saanut tilaa sisältä. Onnistuneella reissulla kärkeen. 10 NEULAND pilasi
viimeksi alkulaukkaan, mutta vaikutti muuten varsin hyvältä (16,2/1900 m) ja voi pärjätä jatkossa. Viime kerran perusteella takarivin paikka voi olla
etukin nyt. 4 EAST COAST EMMA on perin kesy debyytissään uudesta tallista ja parannettavaa taitaa olla vielä liikaa.

Lähtö 5

T4-4, Duo-2, Troikka

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

2 FREELANCER on siirtynyt omistajanvaihdoksen myötä Harri Koivusen talliin. Kriteriumin karsinnassa se teki hyvän kirin tilaa saatuaan, mutta oli
finaalissa kipeä. Vastus on lounasravitasolle varsin tasokas, joten aivan läpihuutojuttu avauskisa uudesta tallista ei lahjakkaalle 3-vuotiaalle ole. 7
RALLY TROLL on vaarallinen kirihevonen ja tuli viimeksikin vahvasti maaliin asti vaikka joutuikin kalkkiviivoilla taipumaan toiseksi. 3 ANYTHING FOR
YOU on tehnyt asialliset suoritukset viime startteihin, vaikkei aivan parasta olekaan nähty. Viimeksi ruuna tuli pitkän kirin rehdisti perille (14,9/1000 m) ja
voi nyt hyvältä paikalta Hannu Torvisen ajamana yltää voittotaistoon. 5 T.M. CHAGALL teki viimeksi tauko huomioiden porukan perältä vahvan
lopetuksen (14,7/400 m) ja parantanee tähän. 1 UNYIELDING STRIDE teki asiallisen lopetuksen parijonosta Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnassa, mutta
on ollut sen jälkeen kerran poissa ja tulee nyt pieneltä tauolta. Mikäli vire on entisellään, pystyy tamma tototaistoon. 9 LIVI INTERNET jäi viimeksi
keulasta totosijojen ulkopuolelle ja kohtaa nyt kovemman vastuksen. Samat sanat pätevät numeroon 8 SIX ONE.

TOTO4 (lähdöt 2-5)
pieni systeemi
3 Testimonial
7,5,10
11,12
2,7,3,5,1

suuri systeemi
3,7
7,5,10
11,12,1,6,10
2,7,3,5,1

30 riviä = 6,00 euroa

150 riviä = 30,00 euroa

PÄIVÄN DUO (lähdöt 4-5)
11,12
2,7,3,5,1
10 yhdistelmä

TROIKKA (lähtö 5)
7 Rally Troll
2,3,5,1
2,3,5,1,9

2,3,5,1
7 Rally Troll
2,3,5,1,9

16 + 16 + 12 riviä = 44 riviä = 22,00 euroa

2,3,5,1
2,3,5,1
7 Rally Troll
vihjeet: Henri Talonpoika

