1. Lähtö

14 Real Arch pääsi 300 juostuna pudottamaan 3.radalta 4.ulos. Ruuna sai 950 ennen maalia paikan 3.ulkoa,
mistä se lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna jyräsi loppusuoralla
varmaan voittoon. Viim. 700 m 20,5. 5 Give Me Gold juuttui alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna pääsi
puolikas juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Se nousi sieltä 750 juostuna toiseen ulos. Ruuna jäi
loppukaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi, mistä se oli lopussa varmasti toinen. 11 Lovis Lini matkasi
3.ulkona, mistä tamma pudotti 950 ennen maalia 3.sisään. Se nousi 350 ennen maalia toiseen ulos ja
tamma oli lopussa tasainen kolmas. 8 Raibow Giant sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi
ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle. Se painui siitä kierrosta myöhemmin kärkipaikalle.
Ruuna tuli siitä asiallisesti sisään asti, vaikka se jäikin päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 1 Revolver
matkasi 2-3.sisällä, mistä ruuna nousi 450 ennen maalia toiselle radalle ja 350 ennen maalia edelleen
selkään 3.radalle. Se tuli lopun tasaisesti. 4 Chic Lilybell kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 550
ennen maalia johtavan kantaan. Se seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Star Girl One laukkasi
lähdössä pahoin ja ruuna jäi taustalle. Se kulki jatkossa asiallisesti ja sai vielä rahaa. 13 Kelsey Beyonce
matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä tamma seuraili vain tasaisesti. 2 Sundsvik Armani laukkasi
100 juostuna pahoin kärkipaikan tavoittelusta ja ori jäi lauman hännille. Se oli jatkossa vain tasainen
juostuaan pääosin 5.sisällä. 12 Red Hot Dream ei vain riittänyt lopussa lainkaan juostuaan 4.sisällä. 7
Wasabii lähti oikein hitaasti matkaan ja tamma jäi taustalle. Se haparoi hieman 150 juostuna ja jäi aivan
taustalle, missä tamma myös pysyi jatkossa. 3 Rain´s Fury laukkasi 80 juostuna pitkäksi. 10 Fieldhead
Redskin matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna nousi 450 juostuna toiseen ulos. Se lähti hieman myöhemmin
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna laukkasi 650 juostuna kärjen rinnalta 3.radalta ja putosi 5.ulos. Se
pudotti 850 ennen maalia 4.sisälle, missä ruuna laukkaili hylkäykseen 850 ennen maalia. 6 My Captain oli
poissa.

Väliajat: 24,0 / 4 - 22,0 / 4 - 19,5 / 4 - 23,0 / 14

2. Lähtö

6 Helen Is Her Name kiersi alun takajoukoissa 3.rataa pitkin. Tamma pääsi ensimmäisen takasuoran alussa
pudottamaan 3.sisään. Se nousi 900 ennen maalia toiseen ulos. Tamma sai sieltä loppusuoran alussa
sujuvasti kiritilaa ja se nousi 3.radalle ilman vetoapua. Tamma kiri lopussa niukkaan voittoon. 4 Don
Pescador matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 1050 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 750
ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna painui loppusuoran puolivälissä kärkipaikalle ja se tuli
rehellisesti sisään asti. 12 Hot Wurst matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi 900 ennen maalia 3.ulos. Se lähti
sieltä 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja ruuna tuli lopun tasaisesti. 2 Taigo Blessed juuttui alussa
kuolemanpaikalle, mistä ruuna pudotti 350 juostuna hieman ahtaan oloisesti kärkipaikalle. Se antoi
kärkipaikalta päätössatasella hieman periksi. 5 Giorgio Noster matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna pudotti
850 ennen maalia johtavan kantaan. Se otti sieltä lopussa ajettuna maksimaalisen sijoituksen. 7 Vanilla
Beyonce matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti 950 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se jäi pian 3.radalle ilman
vetoapua, missä tamma tuli pitkän kirinsä asiallisesti sisään asti, vaikka loppusuoralla meno hieman
tasaantuikin. 3 Rain´s Banshee matkasi johtavan kannassa, mistä tamma jäi 850 ennen maalia 3.sisään. Se
nousi 450 ennen maalia 3.ulos. Tamma tuli sieltä lopun tasaisesti. 1 Lady Devil kiihdytti heti kärkipaikalle,

missä tamma laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 8 Gary Ale juuttui alussa 3.radan kiertäjäksi, mistä ruuna pääsi
puolikas juostuna pudottamaan 3.ulos. Se lähti 900 ennen maalia hieman ahtaan oloisesti selkään 3.radalle,
missä ruuna laukkasi hieman myöhemmin pitkäksi. 9 Amiral Ima käynnistyi mukavasti ja ruuna pääsi
ensimmäisen kaarteen puolivälissä pudottamaan sisäkautta niukasti kärkipaikalle. Se tuli pian hieman
häirityksi ja ruuna laukkasi samassa pitkäksi. 10 Parisiodi juuttui ensimmäisen takasuoran alussa
kuolemanpaikalle, missä tamma laukkasi 900 ennen maalia pitkäksi. 11 Black Tribe oli poissa.

Väliajat: 20,0 / 2 - 20,5 / 2 - 18,5 / 2 - 17,5 / 6

3. Lähtö

6 Zelda Gowan matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Se lähti
päätöspuolikkaan alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tamma nappasi lopussa varman voiton. Viim. 700
m 18,7. 4 Bwt Hellraiser matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi kierros ennen maalia kuolemanpaikalle. Se
pudotti 650 ennen maalia johtavan kantaan. Ruuna oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Se nousi 100
ennen maalia kiriin 3.radalle ja ehti lopussa toiseksi. 7 Diesel Devoted juuttui ensimmäisen kaarteen
puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Tamma painui 950 juostuna kärkipaikalle. Se sai jatkossa rauhoittaa
huomattavasti tahtia. Tamma antoi ratkaisumetreillä hieman periksi ja jäi kolmanneksi. 8 Lass Jolly matkasi
5.sisällä, mistä tamma nousi 900 ennen maalia toiseen ulos. Se jäi viimeisen takasuoran puolivälissä toisen
radan vetojuhdaksi, mistä tamma otti lopussa maksimit. 5 Staro Jersey Side kiihdytti heti kärkipaikalle ja
ruuna veti vauhdilla. Se tyytyi 950 juostuna paikkaan johtavan kannassa, mistä ruuna antoi viimeisellä
takasuoralla hieman periksi. 2 Västerbo Switch oli 6.sisältä lopussa rehellisen riittämätön. 1 Double Boost
jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Ori nousi puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi, mutta se otti 650
juostuna laukan ja ori putosi aivan hännille. Se otti jatkossa useita laukkoja ja meni hylkäykseen. 3 Castor U.
M. oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 5 - 14,5 / 7 - 21,0 / 7 - 20,5 / 6

4. Lähtö

3 Wauhti matkasi alun kakkoskeulana, mistä ruuna nousi 900 juostuna kuolemanpaikalle. Se puristi siitä
lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 27,2. 4 Taiga Tuulia matkasi alun 5.sisällä, mistä se nousi
800 juostuna toiseen ulos. Tamma lähti 400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli rehellisesti
sisään asti ja hävisi voitonkin vain aivan niukasti. 8 Manionni nousi pääjoukon hänniltä sisäradalta 850
juostuna 3.ulos. Se siirtyi 450 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna nousi loppusuoran alussa kiriin
4.radalle ilman vetoapua ja se tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m 24,3. 1 Viekra kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä ruuna putosi päätössatasella toton ulkopuolelle. Se säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 5
Sisu Oskari matkasi 3.sisällä, mistä ruuna sai 800 juostuna paikan johtavan kannasta. Se nousi 450 ennen
maalia toiseen ulos, mistä ruuna otti lopussa maksimit. 6 Taksvenla matkasi pääosin 3-4.sisällä, mistä
tamma seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Hohdon Iines matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla, mistä
tamma ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 10 Sävel- Virta lähti haparoiden matkaan ja ruuna jäi lisää. Se otti

ensimmäisellä takasuoralla taustalla laukan ja ruuna menetti samassa mahdollisuutensa. 2 Liivate ja 9
Nuoralan Vänskä olivat poissa.

Väliajat: 29,5 / 1 - 31,0 / 1 - 30,0 / 1 - 25,0 / 3

5. Lähtö

4 Always To Excel matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti 650 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi
päätöspuolikkaan alkaessa 3.radalle ilman vetoapua. Ori puristi rehellisesti sisään asti ja se ehti lopussa
niukkaan voittoon. Viim. 700 m 15,0. 5 Kat´s Commander käynnistyi oikein hyvin ja ruuna eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Se sai 350 juostuna kärkipaikan vastustajan laukan ansiosta haltuunsa, mutta avaus
venyt aika pitkäksi. Ruuna sai jatkossa rauhoittaa ja se tuli vahvasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa niukasti
toiseksi. 6 Big Mas sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna seuraili tasaisesti kolmanneksi. 10
Carmalt Mustang juoksi 5.sisällä, mistä ruuna nousi 550 ennen maalia toiselle radalle ja loppukaarteen
alussa selkään 3.radalle. Ruuna siirtyi 250 ennen maalia kiriin 4.radalle ja se tuli lopun asiallisesti. 9
Excalibur It teki 4.ulkoa ulkoratoja pitkin aivan asiallisen kirin. Viim. 700 m 15,0. 1 Fonseca Boko seuraili
3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Nelle Kavat matkasi 4.sisällä, mistä ori nousi 650 ennen maalia
toiseen ulos. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa väylä löytyi loppusuoralle tultaessa, minkä
jälkeen ori oli lopussa tasainen. 3 Rosi´s Bianca juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa 3.sisähevosen rinnalle
toisen radan vetojuhdaksi. Tamma sai päätöspuolikkaan alussa paikan toisesta ulkoa, mistä se otti lopussa
maksimit. 7 Queensland matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi loppusuoralle tultaessa
selvästi periksi. 2 Midsummer Bell kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna laukkasi 300 juostuna pitkäksi. 8
Step Up American laukkasi 150 juostuna pitkäksi. Tamma kulki jatkossa kulisseissa hylättynä vaisusti.

Väliajat: 10,0 / 5 - 14,0 / 5 - 16,5 / 4

6. Lähtö

6 Likser matkasi alun toisena hevosena. Ruuna nousi 650 juostuna kuolemanpaikalle, mistä se painui kierros
ennen maalia kärkipaikalle. Ruuna hallitsi siitä loppumatkaa vaivatta. 10 Usko Eevertti sai toisessa
kaarteessa paikan pääjoukon hänniltä toiselta radalta 4.ulkoa. Se haparoi siellä lyhyesti 900 ennen maalia.
Ori jatkoi 3.rataa eteenpäin ja se tuli mukavasti maaliin asti ehtien varmasti toiseksi. 14 Vauhti- Leevi
käynnistyi mukavasti ja ruuna eteni ensimmäisen takasuoran alussa toiseen ulos. Se jäi kierros ennen
maalia toisen radan vetojuhdaksi. Ruuna pääsi 550 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan, mistä se
oli lopussa tasainen kolmas. 5 Onnin Tähti sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna jäi viimeisen
takasuoran lopussa 3.sisään. Se seuraili lopussa tasaisesti neljänneksi. 2 Laisi laukkasi 50 juostuna
johtohevosen kupeelta ja putosi keskijoukkoihin. Tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan
4.sisältä. Se kohtasi siellä viimeisen takasuoran alussa pahoja motivaatio- ongelmia ja tamma putosi aivan
taustalle. Se tuli loppua vielä taustalta asiallisesti ja suoritti useita ohituksia. 7 Warre otti 200 juostuna
kärjen tuntumasta laukan ja ori menetti hieman asemiaan. Se matkasi jatkossa 4.sisällä, mistä ori seuraili

lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Arnilla kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 1050 ennen
maalia johtavan kantaan. Se antoi sieltä viimeisen takasuoran lopulla selvästi periksi. 11 Boheemi pysyi
takajoukoissa koko matkan ajan. 13 Taisoni ei vain riittänyt takajoukoista lainkaan. 8 Nurmon Neito lähti
rauhallisesti matkaan ja tamma putosi takajoukkoihin. Se otti siellä 50 juostuna laukan ja tamman
mahdollisuudet menivät samassa lopullisesti. 12 Nuoralan Masa otti ratkaisevan lähtölaukan ja ruuna
menetti heti pelinsä. 3 Siptar otti lähtölaukan ja tamma putosi taustalle, missä se ei vain riittänyt jatkossa
lainkaan. 4 Rallan Salama laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 9 Arvo- Ensio eteni taustalta tasaisesti kohden
kärkeä ja ori sai toisen kaarteen lopussa paikan 3.ulkoa. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ori eteni 550 ennen maalia kuolemanpaikalle, missä se otti 400 ennen maalia laukan ja
menetti asemiaan. Ori kiri vielä hyvin, mutta loppusuoran puolivälin laukka vei vielä neljännet rahat.

Väliajat: 35,0 / 1 - 32,5 / 6 - 31,5 / 6 - 33,5 / 6

7. Lähtö

8 Proserpine sai heti paikan johtavan kannasta, mistä tamma jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3.sisään.
Se nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Tamma siirtyi 400 ennen maalia selkään 3.radalle ja pian
kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se kiri lopussa hallittuun voittoon. Viim. 700 m 15,5. 10 Wicasa Sioux sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna lähti 1800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
eteni 650 juostuna kärkipaikalle asti, mistä ruuna tuli rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin loppumetreillä
toiseksi. 14 Special Director matkasi alun pääjoukosta jääneenä sisäradalla, mistä ori nousi 850 juostuna
5.ulos. Se lähti sieltä kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori tuli pitkän kirinsä asiallisesti
sisään asti ja oli lopussa tasaisesta rintamasta kolmas. 11 Exploding Alice matkasi 4.ulkona, mistä tamma
lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen maalia selkään 4.radalle ja
tamma tuli asiallisesti maaliin asti. 16 Diamond Bay matkasi 6.ulkona, mistä tamma lähti 850 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se jäi loppusuoran alussa 3.radalle vaille kiritilaa ja voimia jäi jäljelle. 4 Ellen Ray seuraili
4.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Essi Von Press matkasi 3.ulkona, minne tamma jäi viimeisen
takasuoran alussa pahoin vaille kiritilaa. Se löysi 550 ennen maalia vapaan radan, minkä jälkeen tamma tuli
lopun asiallisesti ulkoratoja pitkin. 9 Anni Sue matkasi alun 4-5.sisällä, mistä tamma nousi 700 juostuna
4.ulos. Se lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma eteni 950 juostuna
kuolemanpaikalle. Se antoi siitä loppusuoralle tultaessa hieman periksi. 13 Cool On Photos matkasi 5.sisällä,
mistä ruuna sai edetä sujuvasti. Se seuraili jatkossa tasaisesti maaliin asti. 5 Gracelyn otti pahan lähtölaukan
ja tamma jäi taustalle. Se teki jatkossa aivan mukavan esityksen. 6 Feeling Flash juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, minne ruuna sai 900 juostuna vetoavun eteensä. Se taipui toisesta ulkoa pahoin
viimeisen takasuoran puolivälissä. 1 Exploding Belle laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 Special Major kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ori jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa
rata löytyi loppusuoran alussa, mutta ori laukkasi samassa pitkäksi. Laukkaan paloi vähintään kolmannet
rahat, sillä hevonen oli laukatessaan vielä kaikissa voimissa. 3 Surprise Leader, 7 Garland Star ja 15 Ballerina
Fastback olivat poissa.

Väliajat: 17,5 / 2 - 17,5 / 10 - 17,0 / 10 - 16,0 / 10

8. Lähtö

6 Liinan Liekki matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3.radalta kärjen rinnalta. Tamma eteni viimeisen takasuoran lopussa
kuolemanpaikalle, mistä se puristi lopussa varmaan voittoon. 3 Venli matkasi alun 3-4.sisällä, mistä tamma
nousi 800 juostuna toiseen ulos. Se jäi hieman myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Tamma painui
päätösringin alussa kärkipaikalle, mistä se tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 1
Hillervo johti alkumetrit. Tamma jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Se jäi toisen kaarteen alussa 3.sisään.
Tamma nousi 800 ennen maalia 3.ulos. Se lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Tamma pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan toiseen ulos. Se lähti sieltä päätössatasella kiriin 3.radalle
ilman vetoapua, mutta tamma tyytyi vain säilyttämään asemansa. 4 Eka Mari eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tamma painui ensimmäisen takasuoran lopussa kärkipaikalle. Se jäi 950 juostuna
johtavan kantaan. Tamma nousi 450 ennen maalia toiselle radalle ja se oli lopussa tasainen neljäs. 7 Helon
Roosa seuraili taustalta sisäradalta tasaisesti maaliin asti. 5 Kaisaliisa otti 100 juostuna laukan ja tamma
putosi aivan taustalle. Se kulki jatkossa asiallisesti. 2 Suvilei haparoi alussa hieman. Se painui 200 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Tamma jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Se nousi samassa kuolemanpaikalle
ja painui 900 juostuna udelleen kärkeen. Tamma jäi hieman myöhemmin taas johtavan taakse. Se nousi 900
ennen maalia kuolemanpaikalle. Tamma pudotti 450 ennen maalia sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 8
Pimun Pimu matkasi pääosin toisessa ulkona, mistä tamma taipui selvästi loppukaarteen alussa. 9
Torpparin Sisu eteni taustalta tasaisesti kohden kärkeä. Ruuna sai 850 ennen maalia paikan pääjoukon
hänniltä. Se lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruunan kiri katkesi 50 ennen
maalia tulleeseen laukkaan, mihin se menetti 3-4.sijan.

Väliajat: 32,5 / 2 - 30,5 / 2 - 31,0 / 3 - 30,0 / 6

9. Lähtö

1 Elastic Captor kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Se nousi 350
juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna painui 650 juostuna uudelleen kärkipaikalle. Se kontrolloi siitä lähtöä
helposti maaliin saakka. 4 Pelas Bourbon matkasi 5.sisällä, mistä ruuna nousi toisen kierroksen alkaessa
4.ulos. Se lähti sieltä 700 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin
4.radalle ilman vetoapua ja se ehti linjalla toiseksi. Viim. 700 m 15,7. 2 Listas Kleopatra matkasi alun
johtavan kannassa, mistä tamma jäi 600 juostuna 3.sisään. Se sai sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä
paikan johtavan kannasta. Tamma jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 10 Angel Of Nazareth juoksi
3.ulkona, mistä ruuna lähti 1050 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 750 ennen maalia
kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi asiallisesti maaliin asti. 5 Daiquiri Web matkasi 4.sisällä, mistä ruuna
sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 3.sisältä. Se jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 6 High Profile
käynnistyi mukavasti ja ruuna eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Se jäi 600 juostuna johtavan kantaan. Ruuna
nousi 650 ennen maalia toiseen ulos, mistä se ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 11 Andermann matkasi
toisessa ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä
katkesi loppusuoran puolivälissä ja ori tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 9 Danny Daylight juuttui
ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 4.sisähevosen rinnalle. Ruuna
sai 750 ennen maalia vetoavun eteensä. Se taipui toisesta ulkoa samassa selvästi. 7 Capo Birdland laukkaili

nopeasti hylkäykseen asti. 8 Duncan Boko laukkasi 4.sisällä pitkäksi 350 juostuna. 3 Like a Fatal Love oli
poissa.

Väliajat: 22,5 / 6 - 21,5 / 1 - 21,0 / 1 - 17,0 / 1

