
Vihjeet 23.8.2020 
 

Meillä kisataan elokuussa kolmena peräkkäisenä 
sunnuntaina ja nyt on niistä keskimmäinen kerta. 
Lämminveristen Nordic Cupin osalähtö on tasokas taisto. 
Sitä käynnistyy Toto4-peli, joka ravataan lähdöissä 4–7.  
 
Ponilähtö klo 12.35 ja ensimmäinen totolähtö klo 13.07. 
Lämpimästi tervetuloa ihastelemaan paikan päälle! 
 

 

 

 

Lähtö 1 - A: 9, 6, 3, 11 B: 7, 2, 10, 8, 1, 5, 4 

9 Vauhdin Siru eteni viimeksi 1200 metriä ennen maalia johtoon ja otti uran avausvoittonsa 

matalatasoisessa lähdössä ylivoimaisesti. Viimeisen kierroksen se kulki 35,5. Takamatkaa on 40 metriä, 

mutta kuten tamma viimeksi näytti, sen ei tarvitse olla ongelma. 6 Markantti voitti viimeksi keulapaikalta 

ylivoimaisesti ja taistelee kärjessä nytkin. 

 

Lähtö 2 - A: 2, 1 B: 6, 9, 10, 11, 8, 5, 7, 3, 4 

2 Brexit teki viimeksi mukavan kirin kolmanneksi. Vastus ei hirvitä, ja tammalla on hyvä mahdollisuus 

uransa ensimmäinen sijoitukseen kahden parhaan joukossa. 1 Teisifone ei viimeksi maililla vakuuttanut. 

Välillä se haki raviaan, mutta lopun tamma tuli kivasti ja nyt juostavan täyden matkan pitäisi olla etu. 6 

Unplugged Face kiri viimeksi 5. ulkoa mukavasti toiseksi. Keli oli märkä, joten aikakin (22,5ke) sen 

mukainen.  

 

Lähtö 3 - A: 11 B: 8, 7, 5, 4, 10, 2, 6, 3, 1, 9 

11 Match To Wheels teki viimeksi uransa tähän mennessä parhaan suorituksen, kun otteli keulasta 

voittaneen EL Houdinin rinnalta toiseksi ennätyksellään 17,6ke. Saman veroista kilpakumppania ei ole 

nyt vastassa, joten vaikka lähtöpaikka takarivissä vastustaa, ruunalla on erinomainen sauma 

ensimmäiseen voittoonsa. 8 Meadow Whats Up ollut hyvä viimeisissään ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. 

Viimeksi se laukkasi loppukaarteeseen kolmannelta sijalta, mihin ei mennyt kaksarisijoitusta. 

 

Lähtö 4, Toto4-1 - A: 4 B: 3, 2, 12, 11, 7, 8, 9, 10 C: 6, 5, 1 

Kiihdytys ratkaisee paljon. 4 Outfield Ozzyn pitäisi päästä ohi 3 Zola Softista alussa, minkä vuoksi 

ensiksi mainittu toimii Toto4-vihjesysteemin tukipilarina. Molemmat ovat aika saman veroisia tämän 

hetken suorituskyvyltään, mutta keulassa juoksevaa Outfield Ozzya on todella vaikea kukistaa. 2 G.I. 

Joe Sisu pystyy parantamaan viime startistaan. 12 Boulder Predator on mahdollisia kärkipään hevosia 

tukalista asemistakin. Sen viime juoksu meni liian raskaaksi, eikä viides sija ollut huono saavutus sillä 

reissulla. 11 Hillbilly Pete voitti viimeksi suosikkikaksikon 2. sisältä. Nyt tehtävästä tulee erilainen. 

 

Lähtö 5, Toto4-2, Troikka - A: 13, 3, 9 B: 6, 15, 7, 5, 11, 12, 1, 14 C: 4, 10, 8 

13 Liisan Isopoika teki viimeksi 2. ulkoa hyvän suorituksen ja oli uudella ennätyksellään (27,5ake) kolmas. 

3 Liisinko on mainiossa iskussa ja ravatessaan menestyy. Viime kilpailussaan viime sunnuntaina se juoksi 

2. ulkona, mistä teki hyvää kiriä, kunnes laukkasi viimeiseen kaarteeseen menestystä. 9 Mustasukka voitti 

viimeksi keulasta. Tamma tekee hyvän suorituksen selkäreissullakin ja pärjää 20 metrin takamatkastaan 

huolimatta. 

 



 

Lähtö 6, Toto4-3 - A: 4, 2 B: 12, 5, 3, 10, 1, 6, 11 C: 7, 9, 8 

Uransa 19 startistaan peräti 12 voittanut ja vain neljä kertaa mitalisijojen ulkopuolelle tipahtanut 4 Vallun 

Ralli oli koelähdössään asiallinen viime sunnuntaina. Viimeisin kilpailu on viime vuoden heinäkuulta ja sitä 

edellinen syyskuulta 2018, joten kysymysmerkkejä on, mutta vastus on aika sopiva, joten paluukisa voi 

hyvinkin olla voitokas. 2 Likusteri ei ole kapasiteetiltaan suosikin veroinen, mutta se on kilpailurytmissä ja 

tehnyt mukavia suorituksia. 12 Pontriot on todella vahva, mutta myös epävarma. Se on saanut lisää vauhtia 

ja menestyisi säännöllisesti, jos jättäisi laukan pois repertuaaristaan. 5 Koskelan Helemi voitti viimeksi 

Santtu Raitala kyydissään ja nyt valmentaja palaa rattaille. 3 Lissun Myrsky on hyvässä vireessä, mutta 

tarvitsee tarkan juoksun. 

 

Lähtö 7, Toto4-4 - A: 10, 1, 7 B: 8, 6, 12, 11 C: 4, 2, 5, 9 

10 Johnny Flamelta ei viimeksi 2. ulkoa kiriä irronnut, kun se oli ensin joutunut hölläämään väsyneen 

takana. Ruuna ei kestä kovin pitkää kiriä, sillä muuten se hiljentää lopussa, mutta jos Juha Puhtimäki löytää 

valmennettavallaan sopivat ajolinjat, voittoon on sopivassa sakissa hyvä sauma. 1 Rue De Roi on viimeksi 

startannut kesäkuussa. Hyvänä päivänään se pitää keulapaikan ja pystyy paljoon. 7 Frankel D.E. oli hyvä 

viimeksi, vaikka sijoitus jäi kahdeksanneksi. Vastus kevenee nyt. 8 Lucky Cloud teki toiselta ilman selkää 

viimeksi kahden kuukauden tauolta asiallisen suorituksen. 6 Bullet Bill oli viimeksi hakauksessa 

ensimmäisessä kaarteessa ja kisa meni vaikeaksi. Voittosaldo näyttää sen kohdalla nollaa, vaikka ruuna on 

tehnyt useamman mainion suorituksen urallaan. Sen nykyinen taulu huonoine sijoituksineen ei kerro ruunan 

potentiaalista oikeaa kuvaa.  

 

Lähtö 8 - A: 2 B: 1, 7, 4, 6, 3, 5 

2 Minto’s Don Juan jäi viimeksi 3. ulkoa seitsemänneksi, mutta kärki lopetti 10-vauhtia, eikä kärkeen ollut 

vain asiaa. Ei ruuna ehkä parhaimmillaan ollut, mutta ihan hyväksyttävä kuitenkin ja meni loisto-olosuhteissa 

ennätyksensäkin. Nyt se hakee keulan 1 Wheelie Awakelta ja tuskin häviää. Wheelie Awake on parannellut 

pikkuhiljaa suorituksiaan loukkaantumistaukonsa jälkeen. 7 Tellmeastory teki viimeksi hyvän kirin Vieremällä 

voi jatkaa mitalikannassa. 4 Hard To Trick on hyvä tamma ja teki viimeksi Ylivieskan Toto75-lähdössä rehdin 

loppuvedon 4. ulkoa. 

 

Lähtö 9 - A: 12, 7, 9 B: 4, 5, 6, 1, 10, 8, 13, 3, 11, 2 

12 Clover Meadow meni viimeksi hyvän koelähdön. Aika 19,4 on selkeästi paras verrattuna muihin lähdön 

osallistujiin, jotka myös kokeesta hakivat kilpailuoikeutensa. 7 Golden Credit meni 21,5 ja kolmossuosikki 9 

Excalibur Press 21,3. Kisatilanne on aina eri, ja todella vaikea arvioida, kuinka paljon kukin pudottaa 

aikaansa. Clover Meadow on suosikki, mutta ilman kisanäyttöä siihen ei kannata liikaa luottaa. 

 

 

 

 

TOTO4-VIHJERIVI (Lähdöt 4–7) 

1) 4 Outfield Ozzy (3, 2) 

2) 13, 3, 9 (6, 15) 

3) 4, 2, 12, 5, 3, 10, 1, 6 (11, 7) 

4) 10, 1, 7 (8, 6) 

72 yhdistelmää 0,20 euron panoksella = 14,40 euroa 

 

TROIKKA (Lähtö 5) 

1) 13 Liisan Isopoika 

2) 3, 6, 9 

3) 3, 6, 7, 9, 15 

12 yhdistelmää 0,50 euron panoksella = 6 euroa 

 

 

 


