Vihjeiden laatija: Jani Lahikainen

TEIVON PELIVIHJEET
LÄHTÖ 4 2100v

!

A) 1,5,6,2 B) 12,13,14,7,11,9,3,8,10,4

Toto5-4

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

Toto5-5

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

Päätöskohteessa vahvana suosikkina starttaava 5 SALAM ALEIKUM on ilman epäonnea ja omalla tasolla suorittaessaan vahvasti
kaikilla neljällä kaviollaan kiinni voitossa. Martti Patrakan suojatti on kyvykäs 3-vuotias, ja vastus on tässä rahasarjassa oikein
sopivaa tasoa. Toissakerralla Kriteriumin karsinnassa esitys jäi kovassa koitoksessa odotuksia tasapaksummaksi, mutta ei hevosta
voi tuosta toisaalta mitenkään moittiakaan. Viimeksi Turussa Salam Aleikum osoitti kaiken olevan kunnossa hallittuaan tapahtumia
keulasta varmaan tapaan. Sama taktiikka toiminee tässäkin, ja voiton jälkeen katseet suunnataan ensi viikon torstaina ajettavaan
Kymenlaakso-ajon karsintaan, missä paalu on nykyään rajattu enintään 7.000 euroa voittaneille.

LÄHTÖ 9 2100v

!

Toto5-3

Neljännessä Toto5-kohteessa numerot 6 RARITY RED ja 1 VERY GONE FACE käynnistävät rankingin. Rarity Red hakee jo vuoden
kymmenettä voittoaan. Harri Koivusen valmennettava on pystynyt voittamaan niin keulasta, kuin takaa kirimälläkin. Tuore Maarianhaminan voitto irtosi johtopaikalta varmaan tapaan. Viimeksi Vermossa Rarity Red starttasi takarivin haastavalta lähtöpaikalta,
ja teki sitten takajoukoista vahvan kirikierroksen. Juoksunkulkua ei ole helppo ennakoida. Kuinka kovaa Antti Ala-Rantala pääsee
Very Gone Facen kanssa ykkösradalta matkaan? Lähtöpaikka saattaa olla ennemminkin uhka, kuin mahdollisuus. Pääseekö Olli
Koivunen etenemään ajokkinsa kanssa kiihdytyksen päätteeksi keulaan? Tämän skenaarion toteutuessa Rarity Red olisi vahvoilla.
2 TO THE BEGINNING valtaa myös asemat parhaasta A-ryhmästä. Taulu ei tee täysin oikeutta ihan mukavassa vireessä kilpailevalle
tammalle. Mira Kaappolan valmennettava pääsee matkaan loistopaikalta ja Santtu Raitala istuu vahvistukseksi rattaille.

LÄHTÖ 8 2100a

!

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

Haastava koitos, missä voittajan löytyminen B-ryhmän puolelta ei yllättäisi. 1 VILDELLI oli osoittanut laukkojen lomassa ihan kohtalaista kyvykkyyttä jo ennen alla olevaa elokuista Teivon starttiaan, ja viimeistään tuon kisan jälkeen suurempikin yleisö oivalsi
Harri Kotilaisen valmennettavan omaavan tämänhetkiseen voittosummaansa nähden kelpo kapasiteetin. Maalisuoran laukkaan
taisi palaa voitto, ja tuo suoritus oli yksinkertaisesti vahvaa tasoa. Nyt alla on taukoa, ja kertaalleen Vildelli jäi syyskuussa startista
pois. Tämä yhdistettynä laukkariskiin rajoittaa pelillistä mielenkiintoa suosikkiasemasta huolimatta. 5 TAROK teki viimeksi Seinäjoella vahvan esityksen punnerrettuaan toista rataa ilman vetoapua rehdisti perille saakka. Tuon startin ajanut Juha Länsimäki
jatkaa Antti Pöytälaakson suojatin rattailla. Itseään vanhempia ja rutinoituneempia kohtaava 6 JIIVEEGEE palaa yli kahden kuukauden tauolta. Lämmitys antaa erityisen tärkeää lisäinfoa päivän vireestä. 2 ÄIJÄN WAPPU on näistä asemista ravin maistuessa
mahdollinen menestyjäkandidaatti.

LÄHTÖ 7 2100a

!

Toto5-2

Toisena Toto5-kohteena ravattavassa mailin pyrähdyksessä nostamme epävarmuustekijöistä huolimatta ideavaljakkona numeron 5
SHACKHILLS DESIREE rankingin kärkipäähän. Taulun kertomalla tavalla laukkariski on konkreettinen, eikä epäonnistuminen tässäkään
startissa tulisi yllätyksenä. Mikäli Jonny Länsimäki saa kuitenkin toistamiseen valmennettavansa ravilla, ei menestys saa missään
tapauksessa tässä erittäin sopivan tuntuisessa tehtävässä yllättää. Viimeksi Seinäjoella ravi maistui ja ajo oli ymmärrettävästi
varsin maltillinen, hevonen sai onnistumisen, ja jätti hyvän kuvan itsestään. Ennakkoinfon mukaan viime startin tavoin jenkkikärryt
lyödään perään. 9 HOSIANNA SISU pystyy viimeksi Vermossa nähtyä parempaan. Isto Kuisma kommentoi 7 oikein -lehdessä, että
tammalta löydettiin tuon Vermon kisan jälkeen kurkunpääntulehdus. Nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Kuisman valmennettavan
tähänastiset näytöt ovat kovaa kaliiberia tähän tehtävään. 11 WALLIS palaa pieneltä tauolta. Tämä on tamman kolmas startti
Kirsi Nikan valmennuksesta. Näiden kummankin edellä mainitun kohdalla maili ja takarivin lähtöpaikka on haastava yhdistelmä.
Syyskuiset takarivin paikat jäivät taakse ja 3 EKO LACONDA pääsee taas matkaan suotuisammista asemista. Esa Holopainen lienee
yksi eturivin kiihdytykseen panostavista kuskeista. 1 PIRAYA ROC on taatusti viime sijoituksiaan vaarallisempi. Santtu Raitala on
mielenkiintoinen vahvistus rattaille.

LÄHTÖ 6 2100v

!

A) 6 B) 7,2,4,1,5,3,8

Toto5-kierroksen käynnistävässä 3-vuotiaiden lämminveristen Nuorten Sarjassa selkeänä suosikkina rankingin kärkeen kipuava 6
STONECAPES UNITY on aloittanut uransa kahdella voitolla. Ensimmäisen tolpan Antti Veteläisen valmennettava otti täällä Teivossa
ravatuissa PHH:n paikallisraveissa johtopaikalta, kyseessä oli Kristian Lella 50v Juhlaravit. Ensimmäisen totoravivoiton tamma
haki syyskuun lopussa Seinäjoelta, missä se myös hallitsi tapahtumia keulaan edettyään varmaan tapaan. Veteläinen suuntaa
juoksuradalta varmasti määrätietoisesti eteenpäin, ja mikäli Stonecapes Unity pääsee odotustemme mukaisesti keulaan, ovat
haastajat kyllä voiton suhteen kovan tehtävän edessä. Tasaisen haastajaryhmän käynnistävä 7 CREDIT TO EASY otti Lahdessa
uransa avausvoiton keulasta saatuaan rauhoittaa matkalla vauhdin mieleisekseen. Tuon startin ajanut Olli Koivunen jatkaa
Joni-Petteri Irrin valmennettavan rattailla. Tallikaveriaan haastavammalta paikalta tuohon samaiseen Lahden kisaan startannut
2 EMILY QUACKFASTER oli 3. ulkoa reippaassa lopetuksessa varsin aseeton. Viimeksi laukkaan pilannut 4 INFINITO on esittänyt
uransa alkupuolella sen kaltaisia kykyjä, että Samuli Innasen suojatti ansaitsee paikkansa potentiaalisten totohevosten joukossa.
1 CRIMINAL ACE palaa pieneltä tauolta.

LÄHTÖ 5 1600a

!

Toto5-1

Tiistaina 12.10.2021 klo 18

Troikka

A) 9,12,10 B) 13,4,1,2,6,8,11,7,16,3,5

Rankingin kärkeen kipuava 9 WILD MIND on tehnyt nyt kaksi starttia Hannu Kamppurin valmennuksesta, ja ori on esiintynyt
vahvasti edukseen. Vastaavalla tasolla suorittaessaan se taistelee tässä sopivassa tehtävässä voitosta. 12 BEAST ACE suorittanut
kelpo tasolla startista toiseen. Viimeksi Porissa se otti uran avausvoiton oikein sopivassa tehtävässä varmaan tapaan. Yksi lähdön
pelihevosista. Paikka johtavan rinnalla oli viimeksi numerolle 10 ZEN FONDANT liikaa. Vaikka kärkisijat haaveeksi jäivätkin, ei tuota
edeltäneissä starteissa nähty tasaisen varma vire ole varmastikaan kadonnut mihinkään.

