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COMISSÃ O ORGÃNIZÃDORÃ DÃ  
COPÃ NORTE DE ENDURO 2019

 REGULAMENTO DA COPA 2019

ART.01  –  PARTICIPAÇÃO  NO  CAMPEONATO   

Participação  de  pilotos  de  acordo  com  o  Código  Brasileiro  de  Trânsito.   

ART.02  –  PONTUAÇÃO  PARA  O  CAMPEONATO   

Os  20  (vinte)  melhores  pilotos  classificados  de  cada  categoria  receberão  as  seguintes   

1° lugar – 25 pontos 11° lugar – 10 pontos 

2° lugar – 22 pontos 12° lugar – 9 pontos 

3° lugar – 20 pontos 13° lugar – 8 pontos 

4° lugar – 18 pontos 14° lugar – 7 pontos 

5° lugar – 16 pontos                            15° lugar – 6 pontos 

6° lugar – 15 pontos 16° lugar – 5 pontos 

                         7° lugar  – 14 pontos 17° lugar – 4 pontos 

                        8° lugar  – 13 pontos 18° lugar – 3 pontos 

   9° lugar – 12 pontos 19° lugar – 2 pontos 

10° lugar – 11 pontos                           20° lugar – 1 ponto 

 

 

 

Notas  Importantes:   

1. DESCARTE: Todos pilotos participantes do campeonato, deverão OBRIGATORIAMENTE descartar as  

duas piores etapas da copa, desde que este tenha PAGO INSCRIÇÃO. 
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2.  ETAPAS:  Para  a  copa  de  2019,  serão  6  clubes  os  organizadores,    realizando  6  provas,   

cada   prova   será   dividida   em   duas   etapas,   sendo   a   1ª   volta   de   reconhecimento   do   

percurso,  a  2ª  volta  será  válida  pela  1ª  etapa  e  a  3ª  volta  será  válida  pela  2ª  etapa  da   

prova,  sendo  duas  etapas  a  cada  prova,  assim  totalizando  12  etapas  ao  final  da  copa.   

No  caso  em  que  a  volta(etapa)  seja  cancelada,  ela  não  será  usada  para  descarte,  e  nem   

para  pontuação  do  piloto  para  o  campeonato.  O  cancelamento  da  volta(etapa)  só  se  dará   

com  o  parecer  do  Diretor  de  Prova  e  Comissão  Organizadora.   

 

 

 

2.1  -  CALENDÁRIO   

 

1º e 2º etapas - 31/03 CAMBORIU - CATARINENSE

3º e 4º etapas - 05/05 BENEDITO NOVO - CATARINENSE

5º e 6º etapas - 23/06 SÃO BENTO DO SUL - CATARINENSE

7º e 8º etapas - 14/07 CAMPO ALEGRE - COPA  

9º e 10º etapas - 01/09 RIO NEGRINHO - COPA 

11º E 12º etapas - 19/08 TIJUCAS – COPA – PREMIAÇÃO DA COPA
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3.  Não  é  válido  para  descarte,  a  prova  em  que  o  piloto  tenha  sido  protestado  e   

consequentemente  desclassificado.   

 

4.  Cada  Trail  Clube  terá  o  direito  de  indicar  quantos  pilotos  desejar  para  ajudar  na   

organização  da  sua  prova,  os  quais  serão  recompensados  com  a  melhor  pontuação  que   

obtiverem  no  campeonato.  Cada  piloto  indicado  somente  poderá  organizar  uma  prova  da   

copa.   

A  Comissão  irá  julgar  prováveis  trocas  de  pilotos,  por  motivos  de  força  maior.   

 

5.  Ao  final  do  campeonato;   

Será  proclamado  Campeão  da  Categoria,  o  piloto  que  tiver  somado  o  maior  número  de   

pontos  na  sua  categoria,  e  assim  sucessivamente.   

6.  O  critério  de  desempate  será  o  maior  número  de  vitórias,  permanecendo  o  empate   

será   considerado   o   maior   número   de   segundos   lugares   e   assim   sucessivamente.   

Permanecendo  o  empate,  considerar-se-á  a  melhor  colocação  da  última  etapa.   

ART.03  –  DEVERES  DO  PILOTO   

É  dever  de  todos  os  pilotos  nas  competições  manter  o  mais  alto  espírito  desportivo  para   

com  os  demais  concorrentes,  antes,  durante  e  após  a  competição  e  respeitar  todas  as   

disposições   constantes   no   presente   regulamento   e   seus   adendos,   bem   como   as   

disposições   do   Código   Brasileiro   de   Desportos,   Código   Brasileiro   de   Motociclismo   e   

Código  Nacional  de  Trânsito.  A  documentação  do  piloto  e  da  moto  é  de  única  e  exclusiva   

responsabilidade  do  piloto.  
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ART.04  -  INSCRIÇÕES   

 

As  inscrições  devem  ser  feitas  antecipadamente  na  internet  no  site 

www.copanorte.com.br

No  dia  do  evento,  se  ainda  haver  vagas  disponíveis,   

o  clube  organizador  poderá  estar  aceitando  novas  inscrições.  É  obrigatório  ser   

informado  na  ficha  de  inscrição,  a  marca/modelo  da  moto,  com  a  qual  o  piloto   

participará  daquela  etapa.     

Valores das inscrições 

 R$ 100,00 ANTECIPADAS 

 R$ 110,00 NO DIA DO EVENTO 

 

CATEGORIAS E5A, E5B E CIDADE: 

 R$ 90,00 ANTECIPADO E R$ 100,00 NO DIA. 

ART.05  –  CIRCUITO   

A   pista   deverá   ser   praticável   em   qualquer   tipo   de   tempo,   para   todos   os   tipos   de   

motocicletas.   

 A  distância  total, somada as 3 voltas,  não  poderá  ser  inferior  a  50km,  ou  maior  que  120km,   

com  mínimo  de  3 especiais  e  máximo  de  6  especiais. 

Fica a critério de cada organizador colocar cross test com obstáculos, porém  deverá ser avisado 

antecipadamente no regulamento complementar da prova. 
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ART.06  –  PERCURSO  /  MARCAÇÃO   

  O  percurso  deverá  ser  marcado  por  setas  indicativas  de  direção,  sinal  de  confirmação  de   

percurso,  sinal  de  direção  errada,  e  sinalização  de  trechos  perigosos,  através  de  placas,   

tinta  spray  e/ou  bumpings.   

  Em  áreas  de  difícil  marcação,  poderão  ser  colocados  bumpings  indicativos  do  caminho.   

  Os  pilotos  devem  seguir  rigorosamente  as  leis  de  trânsito,  nas  áreas  em  que  a  prova   

transcorrer   em   vias   públicas,   sob   pena   de   aplicação   das   leis,   pelas   autoridades   

competentes  e  de  DESCLASSIFICAÇÃO  da  etapa.   
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ART.07  –  CATEGORIAS   

Adequando-se  as  normas  da  CBM  e  FCM,  A  Copa  Norte  de  Enduro  FIM  será  disputada   

em  DEZ  categorias 

válidas para o ranking:   

 Enduro  1  (motos  importadas  até  250cc  4  tempos  e  180cc  2  tempos)   

 Enduro  2  (motos  importadas  acima  de  251cc  4  tempos  e  181cc  2  tempos)   

 Enduro   35 importada  (motos   importadas   livres   de   cilindradas   o   piloto   tem   que   

 Enduro   35  nacional  (motocicletas nacionais de cilindrada livre   o  piloto  tem  que

completar  ou  ter  35  anos  em  2019).   

 Enduro    40  (motos  livres  de  cilindradas  o  piloto  tem  que  completar  ou  ter  40   

anos  em  2019). 

 Enduro    45  (motos  livres  de  cilindradas  o  piloto  tem  que  completar  ou  ter  45   

anos  em  2019).   

 Enduro   50  (motos  livres  de  cilindradas  o  piloto  tem  que  completar  ou  ter  50   

anos  em  2019).   

 ENDURO E4: motocicletas originalmente até 28cv (vinte e oito cavalos), conforme requisitos 

abaixo: 

(i) o requisito para a participação nesta categoria passar a ser a potência da motocicleta, com base na 

ficha técnica divulgada pelo respectivo fabricante, não importando o local da sua fabricação. 

Portanto, para a participação na categoria E4 os PILOTOS devem utilizar motocicletas que tenham 

até 28 CV (vinte e oito cavalos), inclusive, conforme a ficha técnica oficialmente publicada pelo 

fabricante nos termos da legislação em vigor; (ii) chassi e motor obrigatoriamente devem ser 

originais; (iii) a preparação de suspensões é livre, inclusive substituição; (iv) a preparação  do motor 

também é livre, mas é obrigatória a utilização de cilindrocom as mesmas especificações técnicas e 

mesma cilindrada (centímetros cúbicos –CC) do modelo original.
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 Enduro  5A  –  (ESTREANTES  IMPORTADAS)  -  Motos importadas de cilindra livre, Pilotos  

sem experiência que estão começando no enduro, não sendo permitida a participação de pilotos que:  

tenham  ficado  entre  os  3  primeiros  do  ranking  de  FIM  nos  anos  anteriores,  graduado  no  

Regularidade, velocross, CrossCountry e no Motocross. Os 3 primeiros colocados  

do ranking final da copa de 2019 deverão andar em categoria superior, sendo pela idade ou 

cilindrada da moto,  E3A se tiver mais de 35 ou completar em 2019, E1 para 450cc, E2 para 250cc ou 

E3B se tiver mais de 45 anos ou completar em 2019.

 

 

 

 

 Enduro   5B   –   (NACIONAL   ESTRANTES)   -   Motos  nacionais  de  cilindra  livre,  exceto  

DRz400.(desde CRF230 e TTR230 até XT660 com motor nacional). Pilotos sem experiência que  

estão começando no enduro, não sendo permitida a participação de pilotos que: tenham ficado entre  

os 3 primeiros do ranking de  FIM nos anos  anteriores,  graduado no  Regularidade, velocross,cross country 

e velocros.
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ART.  08  –  PREMIAÇÕES  NA  ETAPA   

Serão  entregues  os  troféus  para  cada  categoria  conforme  a  seguir:  

Enduro  1  /  Enduro  2  /  Enduro  35 imp  / Enduro 35 nac/  Enduro 40, 45 e 50  e 

 Enduro  4 /   SERÃO  PREMIADOS  ATÉ  O  5º  LUGAR  

Enduro 5A  e  Enduro 5B  Enduro até  10º  o lugar.   

 

Fica a critério de cada organizador colocar ou não as categorias cidade especial e cidade nacional, caso 

seja feita deverão ser nomeadas como E6A para importadas e E6B para nacionais, as mesmas não serão 

ranqueadas para o campeonato. 

ART.  08.1  –  PREMIAÇÕES  DO  CAMPEONATO   

Enduro  1  /  Enduro  2  /  Enduro  35 imp  /  Enduro 35 nac  /  Enduro  40,45 e 

50,  Enduro  4 /   SERÃO  PREMIADOS  ATÉ  O  3º  LUGAR   

Enduro 5A  e  Enduro 5B  Enduro até  5º  o lugar.   

 

ART.09  –  REPAROS  E  MANUTENÇÔES   

Todo  reparo  ou  manutenção  nas  motocicletas  deverão  observar  os  critérios  a  seguir:   

-  Piloto  poderá  receber  ferramentas  em  qualquer  parte  da  prova,  porém  ele  só  pode   

receber  peças  de  reposição  no  parque  de  trabalho,  ou  nos  controles  horários  (CH).   

-  É  proibido  o  uso  de  ferramentas  elétricas  e  ou  movidas  a  ar  comprimido,  exceto  as   

movidas  por  baterias  internas  e  um  compressor  para  encher  o  pneu.   

  -Os  reabastecimentos  (gasolina  e  óleo),  somente  poderão  ser  feitos  nos  CHs  com  os   

motores  desligados.   

-   É   proibido   ao   piloto   colocar,   durante   a   prova,   sua   motocicleta   em   qualquer   lugar   

fechado,  tal  como  Vans,  tendas  fechadas,  etc.   

-  Durante  todo  o  evento,  a  moto  só  poderá  se  mover  por  força  de  seu  motor,  pelo  esforço   

físico  de  seu  piloto  ou  por  causas  naturais.   

-  O  piloto  pode  receber  a  qualquer  tempo  e  lugar,  câmaras  de  ar  e  cilindros  de  ar,  que   

poderão  ser  trocados  a  qualquer  tempo.  (Proibido  trocar  rodas).   

-  O  piloto  pode  receber  ajuda  de  terceiros  para  a  manutenção  durante  a  prova.   
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-   O   não   cumprimento   de   qualquer   destes   itens   descritos   acima,   acarretará   na   

DESCLASSIFICAÇÃO  do  piloto.   

 

9.1  TROCA  DE  MOTO   

O  piloto  poderá  trocar  de  moto,  desde  que  seja  feito  entre  as  etapas,  e  passe  por  vistoria   

do  organizador  para  a  largada  da  segunda  etapa.  Troca  de  motos  dentro  da  etapa,  se   

provado,  acarretará  na  desclassificação  do  piloto  da  prova.   

 

ART.10  –  PARQUE  FECHADO   

-  Toda  prova  deverá  ter  uma  área  cercada  e  descoberta  destinada  ao  Parque  Fechado   

que  abrigará  as  motocicletas  após  a  vistoria  até  a  largada.   

-  As  motos  deverão  entrar  e  sair  do  Parque  Fechado  com  os  motores  desligados.   

-  É  proibido  qualquer  reparo  ou  manutenção  na  motocicleta,  inclusive  reabastecimento.   

-  Todas  as  motos  serão  vistoriadas  nos  seguinte  itens,  Cilindrada/Modelo  da  moto  com  a   

categoria  inscrita,  numeração  do  plate  frontal  de  acordo  com  a  inscrição.   

-  O  não  cumprimento  de  qualquer  destes  itens  acarretará  na  DESCLASSIFICAÇÃO  do   

piloto.  
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ART.11  –  ÁREA  DE  LARGADA   

-  É  uma  pequena  área  fechada  localizada  logo  após  o  Parque  Fechado,  onde  os  pilotos   

aguardam  o  sinal  de  largada.  Esta  área  contém  uma  linha  de  largada,  e  20(vinte)  metros   

após  a  linha  de  largada,  existe  uma  Segunda  linha  que  deve  ser  cruzada  pelo  piloto  e  sua   

motocicleta,  após  o  sinal  de  largada,  pode  ser  com  ou  sem  o  motor  estar  ligado.   

-  O  piloto  terá  1(um)  minuto  para  cruzar  esta  linha.  É  proibido  ligar  a  moto  até  que  seja   

dado  o  sinal  de  largada.   

 

ART.12  –  PROCEDIMENTO  DE  LARGADA   

-  Nos  dias  da  prova,  os  pilotos  podem  entrar  no  Parque  Fechado  05(cinco)  minutos  antes   

de  seu  horário  de  largada,  para  se  prepararem  para  levar  sua  motocicleta  para  a  Área  de   

Largada.   

-  Seguindo  a  ordem  de  largada,  o  piloto  deve  se  dirigir  a  linha  de  largada  e  aguardar  o   

sinal  de  largada.   

-  Após  este  sinal,  o  piloto  terá  1(um)  minuto  para  ligar  a  moto  e  cruzar  a  linha  de  20(vinte)   

metros  usando  a  propulsão  do  motor  de  sua  moto.  O  piloto  não  é  obrigado  a  estar  na   

linha  de  largada  na  hora  de  largar,  mas  ele  tem  que  cruzar  a  linha  de  20(vinte)  metros   

antes  de  1(um)  minuto.   

-  Se  o  piloto  chegar  a  linha  de  largada  após  1(um)  minuto  de  atraso,  será  penalizado  com   

o  tempo  de  seu  atraso,  e  este  novo  horário  será  seu  novo  horário  de  largada,  e  a  partir   

daí  o  processo  de  largada  se  inicia  com  o  sinal  de  largada  e  o  prazo  de  1(um)  minuto  para   

cruzar  a  linha  de  20(vinte)  metros.   
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ART.13  –  ORDEM  DE  LARGADA   

Segue-se  a  hierarquia,  nas  etapas  que  forem  conjuntas  com  os  Campeonatos  da  F.I.M.,   

CBM,  FCM  e  Copa,  ou  seja,  larga-se  nesta  ordem,  com  cada  campeonato   

seguindo  seu  regulamento.   

-  A  ordem  de  largada  do  piloto  na  primeira  prova  será:  primeiro  os  campeões   

e  vice  da  temporada  passada  por  ordem  de  categoria.  Após  esses  largarem,   

será  por  sorteio  por  categoria.   

-  A  ordem  de  largada  do  piloto  para  as  próximas  etapas  será  os  vinte   

primeiros  pilotos  da  geral  da  última  prova,  após  serão  sorteados  os  5   

primeiros  pilotos  de  cada  categoria,  e  em  seguida  os  pilotos  acima  do  5º   

colocado  de  cada  categoria.   

-  A  largada  será  preferencialmente  de  2  pilotos  por  minuto, podendo ser 

03 conforme o número de pilotos inscritos na prova.  

 

ART.14  –  LIMITE  DE  ATRASO   

-Um  piloto  que  chegar  no  controle  horário  (CH)  com  mais  de  30(trinta)  minutos  após  sua   

hora  inicial  de  largada  prevista  para  a  volta  está  automaticamente  DESCLASSIFICADO   

da  etapa,  porém  poderá  relargar  para  a  segunda  etapa,  obedecendo  os  itens  do  artigo   

15.2.  Contudo,  o  piloto  poderá,  sobre  sua  própria  responsabilidade,  continuar  na  prova  até   
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que  o  Diretor  de  Prova  tome  a  decisão  final.  Se  o  piloto  convencer  o  Júri  que  ele  atrasou  por  circu

nstancias  excepcionais  independentes  de  sua  intenção,  como  por  exemplo,  um   

atraso  causado  por  levar  os  primeiros  socorros  a  um  ferido  em  caso  de  acidente  grave,   

uma  tolerância  de  tempo  suplementar  lhe  será  concedido.  O  pretexto  de  haver  empecilho   

por  um  outro  concorrente  não  poderá  ser  aceito  como  uma  desculpa  válida.  

ART.15  –  FORFET   

15.1  -  O  piloto  terá  sua  etapa  validada,  desde  que  passe  pelo  1º  CH  da  etapa.   

15.2  -  Caso  o  piloto  não  complete  a  primeira  etapa,  poderá  largar  para  a  segunda  etapa,   

porém  terá  que  avisar  a  organização  da  prova  sobre  esse  procedimento  para  que  tenha   

sua  etapa  validada,  e  estar  dentro  do  limite  de  atraso  do  ART  14.  Em  caso  de  largada   

com  atraso,  o  piloto  será  penalizado  com  o  tempo  que  largou  atrasado.   

15.3  -  O  ch  de  largada  da  volta  de  reconhecimento  terá  validade  para  homologação  de   

pontuação  da  primeira  etapa  em  caso  de  quebra  que  o  piloto  não  consiga  voltar  para  a   

prova.   

ART.16  –  DESCLASSIFICAÇÃO   

Será  automaticamente  desclassificado  o  piloto  que:   

-Participar  em  categoria  a  qual  sua  moto  não  se  enquadra.   

-Trocar  de  moto,  ou  troca  de  roda,  ou  itens  marcados  na  vistoria.   

-Não  guardar  a  moto  no  parque  fechado  até  o  horário  determinado.   

-Receber  peças  de  reposição  ou  ajuda  externa  fora  dos  Parques  de  Trabalho  entre  as   

bandeiras  branca  e  amarela  nos  CHs.   

-Perder   algumas   das   marcas   da   vistoria   técnica,   bem   como   substituir   algum   item   

marcado.   

-Ligar  a  moto  no  Parque  Fechado.   

-Entrar  ou  sair  do  Parque  Fechado  com  o  motor  ligado.   

-Fazer  algum  tipo  de  reparo  no  Parque  Fechado.   

-Chegar  mais  de  30  minutos  de  atraso  na  zona  de  largada.   

-O  piloto  chegar  rebocado  ao  parque  fechado.   

-Reabastecimento  fora  das  áreas  definidas  pela  organização.   
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-Transportar   combustível   dentro   de   outro   recipiente   que   não   seja   o   reservatório   de   

gasolina.   

-Não  desligar  o  motor  durante  o  reabastecimento.   

-Usar  algum  sistema  de  partida  auxiliar.   

-Pilotar  fora  do  caminho  definido  ou  em  sentido  contrário.   

-Não  observar  as  leis  de  trânsito.   

-Não  passar  por  um  CH,  ou  passar  com  mais  de  30  minutos  de  atraso  ao  seu  tempo  ideal.   

-Não  passar  por  um  teste  especial  (ET,  XT  ou  CT).   

-Percorrer  o  ET,XT  ou  CT  antes  da  prova.   

-Percorrer  qualquer  teste  especial  em  algum  veículo  (Só  é  permitido  a  pé).   

-Modificar  o  cartão  de  horário  ou  percurso,  ou  utilizar  um  cartão  de  horário  de  um   

outro  piloto.   

Ceder  ou  trocar  seu  GPS  com  outro  piloto.   

-Cortar  caminho,  agindo  de  má  fé.   
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-Treinar  no  circuito.   

-Receber  e  transmitir  comunicações  por  rádio  durante  o  percurso  da  prova.   

-Ultrapassar  o  nível  de  ruído  autorizado:  1ª  infração  –  1  minuto  de  penalização.   

2ª  infração  –  Desclassificação.   

-Praticar  testes  sobre  o  percurso  dos  testes  especiais.   

-A  cilindrada  divergir  da  indicada  na  ficha  de  inscrição.   

-Efetuar  depósito  Bancário,  inválido  ou  não  compensado.   

-Não  passar  num  controle  de  percurso  (CP)(E-Point),  penalização  de  10  minutos.   

ART.17  –  PROTESTOS   

-Os  protestos  contra  pilotos,  motocicletas  e  atitude  anti-esportiva  deverão  ser  feitos  por   

escrito  pelo  piloto  ou  chefe  de  equipe  e  entregue  ao  Diretor  de  Prova,  até  30  min.  após  a   

chegada  do  último  piloto  de  sua  classe.   

-Protestos  contra  resultados  deverão  ser  feitos  por  escrito  pelo  piloto  e  entregues  ao   

Diretor  da  Prova  até  30  min.  após  a  divulgação  do  resultado.   

**  Pedidos  para  mudança  de  categoria,  somente  serão  permitidos  antes  da  divulgação   

dos  relatórios  de  passagem.   

-Conforme  código  disciplinar  da  F.I.M.  o  Júri  deve  tomar  decisões  sobre  as  infrações  e   

punir  imediatamente  o  Piloto  durante  a  etapa  da  Copa.   

-As  punições  possíveis  são:   

-Advertência.   

-Penalidade  de  tempo  ou  pontos.   

-Desclassificação.   

-Não  cabem  protestos  contra  decisões  das  autoridades  da  prova.   

-Casos  omissos,  podem  ser  julgados  e  punidos  a  qualquer  tempo  e  data,  dentro  do   

decorrer  da  Copa,  pela  Comissão  Organizadora.   

 

 

 

 



REGULAMENTO 2019 
ART.18  –  DISPOSIÇÃO  DO  PARQUE  FECHADO  E  ZONA  DE  LARGADA   

Obs.:  2  linhas  deverão  ser  colocadas  para  ter  espaço  suficiente  para  2  concorrentes  na   

largada.  À  distância  entre  B  e  C  não  deverá  passar  20  metros  e  deve  ser  uma  zona   

fechada.  

ART.19  –  DISPOSIÇÃO  DO  PARQUE  DE  TRABALHO  NOS  CONTROLES   

 

Obs.:  Não  é  permitido  veículos  de  apoio,  nem  barracas  dentro  do  Parque  Fechado,  o   

parque  de  trabalho  para  manutenção  será  permitido  apenas  nos  boxe’s.  

 

ART.  20  –  É  DEVER  DE  TODOS  OS  PILOTOS   

Estar  ciente  do  regulamento  da  COPA  2019,  e    responderão  civil  e  criminalmente   

por  acidentes  e  despesas  que  causarem  a  terceiros  isentando  a  copa  e  os  clubes   

organizadores  de  qualquer  culpa,    bem  como  despesas  que  tiverem  com  suas   

motos  ou  pessoal  ao  participar  das  provas.  



REGULAMENTO 2019 

ART.21  –  DISPOSIÇÕES  GERAIS   

A  Comissão  Organizadora  é  formada  por  representantes  de  cada  clube  promotor  de  2019,   

tendo  estes,  totais  e  plenos  poderes  para  julgar  e  decidir  sobre  os  casos  omissos  ou  não,   

a  este  Regulamento.   

 

São  Bento  do  Sul  –   Diuliano  

Benedito novo – Aliseu

Campo  Alegre  –  Gilmar  

Rio  Negrinho  –   Djei 

Camboriu – Erivelton  

Tijucas - Joel

 

 


