Metsämäen
Tipsit

Toto4-ravit 14.8. klo 18

Lähtö 1

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

Lähtö 2

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

Lähtö 3

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

3 KRAMPUS suoritti Vermossa sen verran positiivisesti, että on nyt onnistuessaan vahvasti kiinni uransa avausvoitossa.
Krampus eteni 3. rataa pitkin kärjen rinnalle 1500 jäljellä, mutta johtavan rinnalle ei ollut asiaa, joten ori peruutteli 3. ulos 200
metriä myöhemmin. Vaikka Krampus ei totoon asti yltänytkään, tuli se tasokkaassa lähdössä mukavalla tyylillä maaliin asti.
Kaiken järjen mukaan täysipainoinen startti vei vielä hevosta eteenpäinkin. 6 QUITE FABULOUS ja 9 SAPPHIRA ovat
tiukimmat haastajat. Quite Fabuloukselle tarjottiin viimeksi voittoakin, mutta joka tapauksessa suoritus oli taas parempi kuin
kahteen edelliseen. Sapphira ei vaikuttanut Riihimäellä tyhjältä laukatessaan johtavan takaa 500 jäljellä. Forssassa tamma
kiri 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 14,8-vauhdilla. 7 LUCKY VICE vastasi nuoret –lähdössä johtopaikalta ykköseksi 16,5kyytisellä kiripuolikkaalla. Ruuna ei silti olemukseltaan vaikuttanut vielä täysin valmiilta kilpahevoselta.
2 AHON TAIKA on kohonnut ihan mukavaan iskuun ja hakee tässä sopivassa tehtävässä loistopaikaltaan tiukasti kauden
avausvoittoa. Ainakin totosija on erittäin lähellä, sillä tamma on aika ravivarmakin. 1 VIETÄVÄN PATUKKA laukkasi
Forssassa loppusuoralla keulajuoksun jälkeen tototaistosta. Ravilla tamma otellee kärkisijoista. 10 TUULIK kohtaa viime
kilpailuja helpomman vastuksen, ja siihen on syytä suhtautua vakavasti. Takarivin paikka ei ole arkiselle avaajalle kovinkaan
suuri haitta. 11 ULVIN TUULI pilasi viimeksi laukkaan, eikä vireestä saanut kovin tarkkaa käsitystä. Joka tapauksessa vastus
ei ole nyt kovin mahdollinen. 12 TULISIN on viime startin jälkeen arvoitus, sillä suoritus oli tavanomaista vaisumpi. Mikäli
kunto ei kuitenkaan ole kääntynyt laskuun, on tamma tässä tehtävässä huonolta paikaltakin vaarallinen.
10 WILDS BONFIRE on aloittanut montéuransa kahdella tyylikkäällä voitolla. Samalla tasolla jatkaessaan voitto on lähellä
nytkin. 5 MODEL MOON laukkasi Teivon montélähdössä neljänneltä sijalta hylkäykseen 700 jäljellä. Uran kolme aiempaa
montéstarttia ovat tuoneet voiton, kakkossijan sekä kolmossijan. 14 GLOBAL PROFESSION laukkasi viimeksi Kokkolassa
heti lähdössä hylkäykseen, mutta Ylivieskassa ruuna voitti johtopaikalta ylivoimaisesti. Ravilla Global Profession nousee
kärkitaistoon. 11 TONNERRE D’INVERNE on montédebyytissään osaavalla ratsastajalla mielenkiintoinen, vaikkei
kärrylähdöissä ole ihmeitä esittänytkään. 13 LOVE WAY oli viimeksi tavanomaista selvästi vaisumpi, joten tamma on nyt
arvoitus. Tätä ennenhän Love Way on menestynyt montélähdöissä jatkuvasti. 1 JEANNE D’ARC TOOMA, 3 KINCATEN ja 2
XENON PILOT ovat paalulta täysin realistisia totohevosia.

Lähtö 4

Toto4-1

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

Lähtö 5

Toto4-2

A) 1 / B) 5,9,3,8,4,6,2,7 / C) -

2 SHADOW OF BRISBANE on Toto4-avauskohteen selvä suosikki. Ruunan pitäisi olla voitossa kiinni oikeastaan kaikilta
juoksupaikoilta, joskaan paikka 2. radalla ilman selkää ei ole toiveissa. Ei olisi mikään ihme, vaikka Shadow Of Brisbane
päästettäisiin tässä suosiolla johtopaikallekin. Viimeksi Vermossa ruuna eteni näyttävästi ykköseksi 900 metrin kirillä 4.
ulkoa. Suosikin jälkeen tuleekin sitten varsin tasainen kuuden hevosen ryhmä. Heinäkuussa kahdesti voittanut 8 FAKIR
VICTORY hyötyy matkasta, mutta kasiradalta juoksusta ei todennäköisesti tule helppoa. 9 OLIVIA TROT on kilpaillut viime
aikoina kivikovissa lähdöissä. Nyt rima ei ole ihan yhtä korkealla. 10 SAFE CROSSING on parhaimmillaan, mikäli tempo
pysyy reippaana. 1 STANLEY SAVAGE teki Vermossa kelpo suorituksen johtavan rinnalta. 6 ECHAUFFOUR U.S. on
hieman alisuorittanut, mutta voi nyt startti kropassa parantaa. 5 LOVESONGin kohdalla osakkeet nousevat, mikäli se
nappaisi ensin johtopaikan ja saisi jatkossa suosikin eteensä. Tällä juoksunkululla totosija olisi lähellä.
Vaikka 1 A.T. VEETIn menestyskulku katkesi Vermossa, ei suoritus ollut yhtään aiempaa huonompi. Ori juoksi lyhyen
alkulaukkansa jälkeen 5. ulkona, mistä kiri hyvin. A.T. Veetihän on muutenkin parhaimmillaan vapaalta radalta. Tässä
tehtävässä lienee vain viime kertaa pahempi laukka voi viedä A.T. Veetiltä voiton. Tähtäimessä on koko matkan johto.
Johtopaikan menettäminen alussa on tosin täysin mahdollista, mutta sekään asia ei huoleta. Eiköhän tässä pienessä
lähdössä pääsisi kuitenkin nousemaan heti toiselle radalle. 5 MUISTON PRINSSI pystyy ravilla avaamaan niin lujaa, että voi
napata jopa johtopaikan. Muiston Prinssi on parhaimmillaan pikamatkalla reippaalla matkavauhdilla, joten Toivo Niemi tuskin
jarruttelee missään vaiheessa, mikäli ori tosiaan selviytyy ravilla matkaan. Ihan loppumetreille kaivattaisiin juoksupaikasta
riippumatta hieman lisää puristusta, joten A.T. Veetin kukistaminen yllättäisi, mutta kakkossija on lähellä. 9 SUOMIPOIKA
spurttasi Teivossa johtavan takaa pirteästi. Suomipojan kannalta ideaalisin vaihtoehto olisi, että A.T. Veeti onnistuisi
pitämään johtopaikan ja Suomipoika juoksisi sen takana. 3 ENRIKO laukkasi viimeksi voltista ja edellisessä raskas rata oli
vastaan. Huumorihevosen kunto on edelleen kohdallaan. 8 HOLARI on sekin kunnossa, mutta epävarman menijän
onnistuminen pikamatkalla kasiradalta on aika lailla tuurissaan.
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Lähtö 6

Toto4-3, PD-1 A) 5 / B) 2,4,8,7,11,9,10 / C) 3,6,1

Lähtö 7

Toto4-4, PD-2, Troikka

Mikäli voltin viitosrata ei aiheuta hankaluuksia, on 5 CALLELA ELMO vahvasti kiinni voitossa. Express Itin poika on kohonnut
Riina Rekilän valmennuksessa kovaan lyöntiin. keskiviikkoinen Seinäjoen viides sija tuli Mas Archien voittamasta
kovatasoisesta Kasvattajakruunu-alkuerästä. Edellisessä Porin kisassa ruuna kulki lähdön pummaamisen jälkeen viimeiset
1500 metriä 13,3-vauhdilla. 2 ROCKING ROYAL LELA on kehityskelpoinen 3-vuotias, joka voltin kakkosradan selvittäessään
juossee joko keulassa tai 2. sisällä. 4 BEAT OF LOVE on aloittanut uransa menestyksekkäästi. Kokemäen Tammasarjassa
se eteni takamatkasta huolimatta johtopaikalle jo avauspuolikkaan jälkeen, veti karussa ja kesti oikein raskaalla radalla
rehdisti ykköseksi. Seppo Markkula panostanee nytkin lähtöön. 8 SILENT VICTORY laukkasi Loviisassa ensimmäisessä
kaarteessa johtopaikalta pahoin, mutta suoritti muuten ihan mukavasti. 7 MALAGUENA kamppaili toissakerralla johtopaikalta
sen verran rehdisti ykköseksi, että Taneli Säde pyrkinee satsaamaan nytkin lähtöön. Viimeksi Teivossakin Malaquena tuli 3.
ulkoa juosten maaliin asti, vaikkei saanut edes rahaa. 11 REVENESTOR ja 9 LANGEN’S CZA CZA ovat ottaneet voittonsa
hieman tätä helpommista lähdöistä, mutta kummankin kohdalla kuntokäyrä osoittaa koko ajan ylöspäin.

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

6 LOVELY SECRET oli viimeksi Vermossa 2. ulkoa selkeä pettymys, vaikka uuden ennätyksensä tekikin. Tätä edeltäneessä
Lahden Tammahambon kolmossijassaan Three Julyn tytär kiri nimittäin 5. sisältä päätöspuolikkaan ulkoratoja pitkin
hulppeasti 10,6-vauhdilla. Mikäli lahjakas 3-vuotias kilpailee tasollaan, on tämä lähtö juoksun onnistuessa voitettavissa. 9
ANGELICO on kehittynyt kauden aikana selvästi. Viimeksi Forssan 65-lähdössä tamma hyökkäsi 3. ulkoa 700 jäljellä, huilasi
loppukaarteen 2. ulkona ja vastasi loppusuoran kirikamppailussa rehdisti suurelle suosikille Cooper Hossille. 11 EXPANSE’S
TORNADO on edelleen yhtä hyvässä vireessä kuin voittojuoksujensakin aikaan, mutta sarjat ovat koventuneet. Huonolta
lähtöpaikalta pitää olla vähän tuuriakin. 2 JACKSON hävisi ennen taukoaan 2. sisältä vain Spade Ace Fridolle. Mikäli vire on
läheskään samanlainen, taistelee ruuna nytkin kärkisijoista. Kari Rosimo päässee valitsemaan nopealla avaajalla, että
ajaako keulasta vai selästä. 5 DEANNA BOKO on luokkahevonen, mutta viime starteissa ravi on hajonnut jatkuvasti
loppukaarteessa. Niinpä tamma on nyt vähän vaikea veikattava. 10 SKY’S THE LIMIT jäi viimeksi pussiin. Alkukesän
suoritukset Kasvattajakruunu-alkuerissä olivat toiveita nostattavia.

Lähtö 8

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

6 MYLVERIN MUISTO on kohonnut tällä kaudella hurjaan lyöntiin ja menestyy ravilla nytkin. 7 TULI-RUBIINI on lahjakas 5vuotias. Vastus on nyt selvästi viime startteja helpompi, joten tässä olisi ilman muuta paikka palata menestyskantaan. 5
VAPUN VEERA on lähdön todennäköisin keulahevonen. Tamma teki alkukesästä muutamia mainioita suorituksia, mutta
viime starteissa huumori ei ole kestänyt yhtä hyvin loppuun asti. Kuskinvaihdos saattaa piristää mielialamenijää. 2 VILOX
paikkasi Vermossa laukkansa ihan mukavasti, ja kuukauden huilin jälkeinen startti saattoi viedä vielä eteenpäinkin. Myös 3
ROKKA-VEIKKA lukeutuu pelihevosiin.

Lähtö 9

Troikka

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

4 SNOWDON on yltynyt Maria Penttisen käsissä niin hurjaan vireeseen, että kohoaa laadukkaasta vastuksesta huolimatta
selväksi suosikiksi. Ori on mankeloinut vastustajiaan johtavan rinnalta, eikä kyseistä juoksupaikkaa ole tarpeen vaatiessa
syytä karsastaa nytkään. 2 KINGFISHER FELLOW päässee mielipaikalleen keulaan, mistä on suosikin ykkösvastustaja.
Turussa 3. päivä viime Kingfisher Fellow onnistui jopa pitämään johtopaikalta takarivistä startanneen Snowdonin tiukassa
matsissa takanaan. Viimeksi Vermossa Kingfisher Fellow taipui johtopaikalta kolmanneksi, mutta keli vaikutti varmasti
suoritukseen negatiivisesti. 7 QUESTIONMARK ME kiri Porissa joukon hänniltä mukavasti kolmanneksi. Juoksun
onnistuessa seiskaradalta 4-vuotias kirii nytkin korkealle. 8 QUICK PETROL taisteli vielä viimeksi Teivossa johtopaikalta
tiukasti voitosta, kun kanssakilpailija ajoi viimeisen kaarteen lopussa hakaukseen. Kunto on kohdallaan, mutta lähtöpaikka
laskee osakkeita. 11 GINELLI on sekin hienossa vireessä, mutta näin tasokkaassa lähdössä 11-radalta ei ole helppo kohota
voittotaistoon. 1 LIVI INTERNET voi saada nappireissun 2. sisällä. 6 XAVIER K.A. on kyvykäs tauolta palaaja.

Lähtö 10

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

8 MIDSUMMER LOVE on kehityskelpoinen 3-vuotias. Se ylsi viimeksi Tammakriteriumin karsintalähdössä rahasijalle 4.
sisältä. Tuurien ollessa kohdallaan kasiradalta voi saada nappireissunkin, ja ainakin silloin menestystä olisi luvassa. 10
ROBERT MAGUIRE on myös tiukka voitontavoittelija. Se on startannut taukonsa jälkeen kahdesti, ja vire on nousussa.
Viimeksi Forssassa ruuna laukkasi keulasta ensimmäisen kaarteen alussa, mutta nousi vielä totoon kuljettuaan viimeiset
1300 metriä 16,8-vauhdilla. Turussa pirteästi kakkoseksi yltänyt 5 RACKET CAT jäi viimeksi Forssassa sisäratajuoksulla
pussiin. 11 FIRST OVERTIME putoaa B-ryhmään takarivin lähtöpaikkansa vuoksi. 2 DARK ALLEY ja 1 GULLIVER
HANGOVER eivät ole hyviltä paikoiltaan vailla mahdollisuuksia.
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VIHJESYSTEEMIT:
TOTO4 (lähdöt 4-7)
Pieni systeemi

Suuri systeemi

I 2 Shadow Of Brisbane (8,9)
II 1 A.T. Veeti (5,9)
III 5 Callela Elmo (2,4)
IV 2,5,6,7,8,9,10,11,12 (1,3)
9 riviä*1 euro = 9 euroa

I 2 Shadow Of Brisbane (8,9)
II 1 A.T. Veeti (5,9)
III 2,4,5,7,8,9,11 (10,3)
IV 2,5,6,7,8,9,10,11,12 (1,3)
63 riviä*1 euro = 63 euroa

PÄIVÄN DUO (lähdöt 6-7)
Pieni Systeemi

Suuri systeemi

I 5 Callela Elmo
II 6 Lovely Secret
1 yhdistelmä

I 5 Callela Elmo
II 2,5,6,7,8,9,10,11,12
9 yhdistelmää

TROIKKA (lähtö 7)
Pieni systeemi

Suuri Systeemi

I 6 Lovely Secret
I 6 Lovely Secret
II 2,5,9,10,11
II 2,5,7,8,9,10,11,12
III 2,5,9,10,11
III kaikki
20 yhdistelmää*0,50 euroa = 10 euroa 72 yhdistelmää*0,50 euroa = 36 euroa

TROIKKA (lähtö 9)
Pieni systeemi

Suuri Systeemi

I 4 Snowdon
I 4 Snowdon
II 2 Kingfisher Fellow
II 1,2,6,7,8,11
III 1,6,7,8,11
III 1,2,3,6,7,8,9,11,12
5 yhdistelmää*1 euro = 5 euroa 48 yhdistelmää*1 euro = 48 euroa
Vihjeet laati: Jouni Toroska

