JOENSUUN RAVIEN VIHJEET
1. lähtö:
A) 6 B) 2-7-3-4-1-5
Suosikki 6 HUIKERO laukkasi 3-vuotiskauden ainoassa kisassaan 3. sisältä loppusuoralla ja menetti siihen mahdollisen
totosijan. Uusi kausi käynnistyy sopivan näköisessä tehtävässä, jossa ori kiertää ravilla lähelle voittoa. 2 SALAMAN
KOIOS on myös kehittyvä 4-vuotias, joka pystyy ravatessaan kaksarikahinoihin.
2. lähtö:
A) 5-10-3-6 B) 13-2-4-8-11-7-9
5 NEXT TO WHEELS voitti Kuopiossa vakuuttavasti keulasta ja on sinne päästessään nytkin liki. Mukana on muitakin
hyviä aloittelijoita. 10 NASTY HABITS kiersi helmikuussa Joensuussa 3. ulkoa varmaan voittoon ja pystyy
takamatkaltakin paljoon. 6 CALLELA VIPDEAL ja 3 MAS FILBERT suorittivat viime startteihinsa 2. ulkoa lähinnä
tasaisesti, mutta molemmissa on kapasiteettia nähtyä parempaankin.
3. lähtö:
A) 3-6 B) 2-4-1-7
3 AMON-RA sooloili Lappeenrannassa keulasta ylivoimaiseen voittoon. Nyt se saa kovan vastuksen numerosta 6
CHOCOLETTE, joka seurasi Teivossa rahakkaassa Winter Monté Meetingin finaalissa hyvin kakkoseksi ylivoimaisen
voittajan takana.
4. lähtö:
A) 5 B) 6-1-7-2-4-8-12-11-9-10
5 QUEEN’S VISA jää T5-vihjesysteemin varmaksi. Viimeksi se kamppaili kauden avauksessaan 75-lähdössä johtavan
rinnalta todella sinnikkäästi perille saakka, eikä hävinnyt voittoakaan kuin muutaman hassun senttimetrin verran.
Tamma avaa reippaasti, ja varsinkin keulaan päästessään se taitaisi olla ohittamaton. 6 NETTIER teki Lappeessa 3.
ulkoa reippaan kirin ja on haastajalauman kärkinimi.
5. lähtö:
A) 5 B) 2-1-4-3-7
5 FRANSUA on vihjerivin toinen tukipilari. Kuopiossa se lähti 2. ulkoa etusuoralla tien päälle, kiersi johtavan rinnalle
ja vyöryi siitä väkisin voittoon. Ruuna on edelleen epävarma, mutta ravilla se tuskin kohtaa tässäkään parempaansa.
2 LULUN TAIKA kiri samassa lähdössä 2. sisältä kakkoseksi, mutta ei uhannut Fransuan voittoa. Tamma on
ensimmäisenä kärkkymässä suosikin epäonnea.
6. lähtö:
A) 5 B) 10-4-1-3-7-11-6-9
Varmana voisi kokeilla ehkä myös kolmannen kohteen 5 OXAN COCKADOODLEDOOta. Se purjehti Kuopiossa
johtavan rinnalta hienoon voittoon, ja osoitti vireen olevan totisesti kohdallaan. Keulaan ruuna ei taida tälläkään
kertaa päästä, mutta viime startin valossa se ei ole mikään ongelma. 10 WONDER OF YOU jatkaa hyvässä vireessä ja
jyrää loppusuoralla korkealle. 4 MINNIE WINDCAPE tähtää reippaana avaajana keulaan, kuten myös sisäradalta
kiihdyttävä 1 ALL IN LADDIE. Molemmat jatkavat kelpo kunnossa.
7. lähtö:
A) 9-2 B) 5-1-10-8-7-6-4-11

9 EXUBERANCE on kolunnut kovia 75-lähtöjä ja pärjännytkin niissä hyvin. Kaustisella se jäi johtavan taakse virtavan
näköisenä pussiin. Mikäli ruuna saa aloittaa kirinsä läheltä kärkeä, sen uskoisi tykittävän lähelle voittoa. Jos taas
Mikkelissä helmikuussa 75-lähdön voittanut 2 ALLADIN BRO onnistuu pääsemään aikaisessa vaiheessa johtopaikalle,
sen osakkeet nousevat kovasti. Ruuna jatkaa edelleen hienossa vireessä, vaikkei Kuopion kuraradalla valmentajansa
ajamana onnistunutkaan. Joensuun 75-lähdössä se hävisi kovalla kirillä vain täpärästi voittaneelle Martin De Bosille.
8. lähtö:
A) 10-9 B) 2-3-4-6-1
Suomenhevosten ykkössarjan suosikit tulevat pitkältä takamatkalta. 10 KOSKELAN AKSELI on tehnyt jatkuvasti
tasaisen hyvää duunia kaikkein kovimmissa lähdöissä. Kaustisella se tyytyi seurailemaan 3. ulkoa, mutta nyt rima on
huomattavasti matalammalla, ja ruunan uskoisi rynnistävän loppusuoralla mukaan voittomatsiin. 9 HISSUN TURBO
on arvoitus. Kyvyt riittäisivät tietysti voittoonkin asti, mutta viime startteihinsa ruuna on ollut kuin varjo
parhaastaan. Seinäjoella esitys oli lähinnä tasainen 3. ulkoa, Kuopiossa ruuna laukkasi loppukaarteessa, muttei
näyttänyt ennen sitäkään menestyjältä. Sinä päivänä kun Hissun Turbo puhkeaa kukkaansa, se pystyy voittamaan
tällaisen lähdön.
9. lähtö:
A) 9 B) 2-6-10-12-7-4-8
9 SKY MUSCLE vyöryi Seinäjoella voittoon johtavan rinnalta ja on tuon startin perusteella suosikki. Vastus on kyllä
ihan hyvää tasoa. 2 ZAPO tähtää keulaan, mistä se voi vetää pitkään. Suomessa debytoiva 6 EDIMA on
mielenkiintoinen seurattava.
10. lähtö:
A) 11-9-3-4 B) 5-10-12-6
11 TOEVO lannistui Kuopion kuraradalla loppusuoralla, mutta tuon startin saa olosuhteiden takia unohtaa. Tätä
ennen Toevo teki hyvää työtä, Joensuun ja Kuopion nelossijat tulivat johtavan rinnalta. Ruunalla on hyvät vauhdit ja
se on ravivarma, mikä on tähän lähtöön iso asia. 9 TÄHTINEITO seurasi Mikkelissä asiallisesti johtavan takaa uudella
ennätyksellään viidenneksi. Sekin on varsin ravivarma tapaus. Paalun 3 UKON UNELMA ja 4 MELEKO RINSESSA ovat
kyllä kunnossa, mutta epävarmuus vaivaa. Ravilla ne pystyvät paljoon.
11. lähtö:
A) 4-2-11 B) 8-9-6-5-1
4 CALLELA KEENELAND vaihtoi Mikkelissä 2. ulkoa 800 jäljellä 2. ulos ja kiri sieltä hyvin kakkoseksi. Tamma on
hienossa vireessä ja pystyy taas paljoon. Kautensa avaava 2 DREAM TOGETHER on kyvykäs hevonen ja vaarallinen
vastustaja. Kuopiossa helppoon voittoon 2. ulkoa kiertänyt 11 CALL IT DOOHAN mahtuu myös A-ryhmään.

T5-vihjerivi:

5 Queen’s Visa
5 Fransua
1, 3, 4, 5, 10
2, 9
2, 9, 10
30 riviä = 3 euroa
Vihjeet laati Lauri Hyvönen

