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Guia do Participante da Maratona de Chicago Bank of America de 2018 

 

Prezado Participante, 

  

A corrida do fim de semana está chegando. Estamos ansiosos para recebê-lo em Chicago para a 

Maratona de Chicago Bank of America de 2018. Enquanto você estiver na cidade, nossa prioridade 

máxima é garantir que você tenha uma experiência segura e bem-sucedida na Maratona de Chicago. 

Por favor, faça a sua parte lendo todas as informações deste guia.  
  

O guia do participante da Maratona de Chicago Bank of America de 2018 é um manual passo a passo 

para assisti-lo durante a semana da corrida, desde sua visita ao Abbott Haelth & Fitness Expo, até a 

manhã da corrida no Grant Park e durante a corrida em si.  
 

Traga este guia com você no dia da corrida. Garantimos que isso lhe será útil! 
  
Como sempre, caso tenha dúvidas sobre o evento entre em contato com nosso escritório no telefone 

312.904.9800 (EUA) ou envie um e-mail para office@chicagomarathon.com 

 

Eu e minha equipe lhe desejamos tudo de melhor nas suas últimas semanas de treino e esperamos te 

encontrar na linha de largada no domingo, dia 7 de outubro. 

  

Atenciosamente, 

 
Carey Pinkowski 

Diretor Executivo de Corrida 

Maratona de Chicago Bank of America  
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Chicagomarathon.com  
O website da Maratona de Chicago Bank of America (chicagomarathon.com) é um grande recurso para 

as suas necessidades anteriores, durante e posteriores à corrida.  O website contém as informações 

mais recentes para o participante, evento e espectador. 

 

Informações de contato do evento 
Bank of America Chicago Marathon 

Tel: 312.904.9800 

Email: office@chicagomarathon.com  

 

Calendário dos eventos 

Sexta-feira, 5 de outubro 

Abbott Health & Fitness Expo; Packet pick-up 

McCormick Place; North Building, Hall B 
9h – 20h. 

 

Sábado, 6 de outubro 
Advocate Health Care International Chicago 5K 

Daley Plaza (50 W. Washington Street) 

Início da largada: 7h30 
 
Abbott Health & Fitness Expo; Packet pick-up 

McCormick Place; North Building, Hall B 

9h – 18h. 

 

Domingo, 7 de outubro 

Grant Park 

Marathon Wheelchair Start (homens) 7h20 

Marathon Wheelchair Start (mulheres) 7h21 
Início Maratona Handcycle 7h22 

Início Atletas com Deficiência (AWD) 7h23 

Início Grupo 1 (vermelho) 7h30 

Início Grupo 2 (azul) 8h 
Início Grupo 3 (laranja) 8h35 

Início do acesso dos espectadores ao Grant Park 9h30 
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Festa de Pós Corrida da Maratona de 27 Milhas Biofreeze 

Grant Park, Butler Field 

9h30 – 4h 

 

Abbott Health & Fitness Expo 
A Abbott Health & Fitness Expo apresenta mais de 180 expositores da indústria da saúde e fitness 
oferecendo mercadorias na Maratona de Chicago Bank of America e as últimas novidades em calçados, 

vestuário, nutrição e tecnologia de corrida.  A Health & Fitness Expo é gratuita e aberta ao público. 

 
Solicitamos à todos os participantes da Abbott Health & Fitness Expo evitem trazer bolsas e/ou malas 

grandes para a Health & Fitness Expo. 

 

Local da Abbott Health & Fitness Expo 

McCormick Place, North Building, Hall B 

2301 S. Martin Luther King Dr. 

Chicago, IL 60616 
 

*Para estacionar, o endereço acima fornece o melhor acesso ao Abbott Health & Fitness Expo. Se você 

estiver dirigindo, siga as placas "Parking Lot A" para o local de estacionamento mais conveniente. O 

endereço do McCormick Place é 2301 S. Lake Shore Drive. 

  

Abbott Health & Fitness Expo - Horários 

Sexta-feira, 5 de outubro 9h – 20h 

Sábado, 6 de outubro 9h  – 18h 
 

Abbott Health & Fitness Expo - Transporte 
Serviço de transporte gratuito 
Os serviços gratuitos de ônibus de ida e volta do Abbott Health & Fitness Expo serão fornecidos para e a 

partir dos quatro endereços a seguir: 

  

• Centro: Hilton Chicago, 720 S. Michigan Avenue (Entrada da 8th Street) 
• River North: Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, 540 N. Michigan Avenue, (esquina 

sudoeste das ruas Ohio e Rush)  
• Magnificent Mile: Nike Chicago, 669 N.Michigan Avenue, atrás da loja e na esquina noroeste das 

ruas St. Clair e Erie 
• Millennium Park: Hyatt Regency Chicago, 151 E. Wacker Drive, esquina sudeste da Wacker 

Drive e Stetson Avenue 



4 
 

 

Os traslados operarão a cada 15 a 20 minutos, das 8h30 às 20h30 na sexta-feira, 5 de outubro, e das 

8h30 às 18h30 no sábado, 6 de outubro. O último horário de entrega dos kits no Abbott Health & Fitness 

Expo será às 20h30 na sexta-feira e 18h30 no sábado. 

 
Dicas de Trânsito da Autoridade de Trânsito de Chicago (Chicago Transit Authority)   
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA - Chicago Transit Authority) oferece um meio conveniente e 

econômico para ir e vir do Abbott Health & Fitness Expo. Veja como usar o ônibus CTA e os sistemas 

ferroviários para ir ao Abbott Health & Fitness Expo e Grant Park no dia da corrida, visitando 
transitchicago.com 

  

Informações de tarifas CTA  
A CTA (Chicago Transit Authority) solicita que todos os participantes e espectadores comprem seus 

bilhetes CTA antecipadamente para evitar esperas em longas filas nos aeroportos e no dia da corrida. 

Compras antecipadas das tarifas podem ser feitas em ventrachicago.com. 
 
Tarifa em dinheiro 

Aceito somente em ônibus da CTA. Tarifa exata (notas e moedas aceitas). Transferências de dinheiro 

não estão disponíveis. 
• Tarifa inteira: $2.50  
• Tarifa reduzida: $1.25 (apenas para crianças de 7 a 11 anos e clientes com uma Permissão de 

Tarifa Reduzida RTA válida) 
 
Ticket Ventra 
Os tickets Ventra de corrida única ($3) e 1 dia $(10) estão disponíveis nas máquinas automáticas da 

estação CTA.  Esses tickets descartáveis não podem ser recarregados. Os tickets Ventra de corrida 

única incluem uma tarifa inteira e duas transferências.  
 

Cartão Ventra™ 

Adquira um Cartão Ventra por $5 nas máquinas automáticas na estação CTA, lojas Ventra participantes 

ligando para 1.877.NOW.VENTRA e pela internet em ventrachicago.com. Uma vez adquirido seu cartão, 
você pode registrá-lo para ter a cobrança de $5 imediatamente reembolsada conforme o valor de trânsito 

a pagar pelas corridas. Apenas encoste e suba a bordo, e você terá suas tarifas e transferências 

deduzidas na CTA e Pace.   
• Tarifa inteira: $2.25 (ônibus); $2.50 (trem); $5 (vindo de O’Hare)* 
• Transferência de tarifa inteira: $0.25 
• Tarifa reduzida: $1.10 (ônibus); $1.24 (trem) (apenas para crianças de 7 a 11 anos e clientes 
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com uma Permissão de Tarifa Reduzida RTA válida) 
• Transferência de tarifa reduzida: $0.15  

 

Pague até 7 corridas inteiras por vez. Transferências devem ocorrer dentro das duas horas da primeira 

corrida. 
 

Você também pode recarregar o valor da passagem e passes do seu Cartão Ventra nas máquinas 

automáticas na estação CTA, lojas de varejo participantes, através do app Ventra, online e por telefone. 

Os passes oferecem corridas ilimitadas nos ônibus e trens CTA por um período especificado de tempo e 

incluem: 1 dia: $10; 3 dias: $20; 7 dias: $28. Os passes são pessoais e intransferíveis.  
 

* A tarifa de $5 para O’Hare se aplica ao pessoal que paga o valor pay-per-use da Conta de Trânsito 

Ventra. 

 
Ventra app 
O novo aplicativo Ventra permite gerenciar sua conta Ventra, adicionar valor de trânsito ou passes no 

seu cartão Ventra e comprar e usar tickets de celular Metra. Para mais informações visite 

ventrachicago.com/app. 
 

Cartão bancário ou celular habilitado com NFC 
Use seu próprio cartão bancário sem contato ou celular habilitado com NFC com Apple Pay, Android Pay 
ou Samsung Pay para tocar e viajar via CTA e Pace. Toque seu cartão ou celular para pagar sua viagem 

na hora. Este símbolo:    significa que seu cartão está habilitado sem precisar de contato. 

(Transferências não estão disponíveis) 
 

Visite ventrachicago.com para mais informações.  

 

Orientações de trânsito CTA para o McCormick Place 

Vindo do centro de Chicago (sul da Chicago Avenue) 

Na Michigan Avenue, pegue o ônibus #3 King Drive direção sul para a King Drive/23rd (localizada no 

outro lado da rua da McCormick Place). Ônibus saindo a cada 7 a 20 minutos. 
 

OU, pegue o ônibus #4 Cottage Grove na direção sul da Michigan Avenue/Cermak Road e caminhe por 

duas quadras sentido leste. Ônibus saindo a cada 6 a 15 minutos. 
  

OU, faça transferência de todas as linhas de trem CTA que servem o Centro para um trem da Linha 
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Verde sentido sul na Ashland/63rd ou Cottage Grove e saia pela estação Cermak-McCormick Place.  

Caminhe três quadras sentido leste na Cermak Road para a McCormick Place.  
 

Vindo do Ogilvie Transportation Center 

Caminhe duas quadras ao norte da Ogilvie Transportation Center para a estação Clinton da CTA na Lake 

Street. Pegue o trem da linha Verde em direção ao Cottage Grove ou Ashland/63rd para a Cermak-
McCormick Place. Caminhe três quadras sentido leste na Cermak Road para a McCormick Place. 
 

 

Vindo da Union Station 

Pegue o ônibus #1 Bronzeville/Union Station*, #7 Harrison* ou o #126 Jackson para Michigan Avenue. 

Então passe para o ônibus #3 King Drive no sentido sul diretamente para a King Drive/23rd (do outro 

lado da rua da McCormick Place). Ônibus saindo a cada 7 a 20 minutos. 
* Somente em dias úteis 

 
Reduza sua pegada de carbono, utilizando nosso serviço de transporte gratuito ou transporte 

público para a McCormick Place. 

 
Serviço ferroviário Metra 
Participantes e espectadores estão convidados a tirarem proveito do passe de fim de semana de $10 da 

Metra para passeios ilimitados no sábado e no domingo. Os participantes da Abbott Health & Fitness 
Expo estão convidados a pegar a linha Metra Electric para/de Health & Fitness Expo. A Metra Electric 

fornece serviços frequentes entre a McCormick Place e o centro da cidade. Para mais informações sobre 

os serviços Metra, visite metrarail.com ou ligue para 312.322.6777. 
 
Linha South Shore  
Participantes e espectadores estão convidados a pegar a linha South Shore durante o de fim de semana 

da corrida. A Linha South Shore roda desde a South Bend, Indiana para Chicago com paradas no 

caminho. Estacione o seu carro em uma de suas estações da linha South Shore de sua conveniência e 
siga com conforto para a Abbott Health & Fitness Expo e Grant Park no dia da corrida. Para mais 

informações sobre as estações e tickets, visite mysouthshoreline.com ou ligue para 312.836.7000. 

 
Estacionamento da Abbott Health & Fitness Expo 
O estacionamento estará disponível para todos os participantes da Abbott Health & Fitness Expo no 

Estacionamento A da McCormick Place pela tarifa reduzida de $10. Você deve ter o bilhete de 

estacionamento na Health & Fitness Expo para obter a tarifa reduzida. Orientações de direção para o 

Estacionamento A da McCormick Place, visite chicagomarathon.com/expoparking.  
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Retirada do kit do participante 
Ticket de retirada do kit 
Seu ticket de retirada do kit (contracapa deste guia), ou a versão enviada por email de seu ticket de 

retirada do kit (no celular ou formulário impresso) é a prova individual para acesso à corrida. Você deve 

apresentar este, juntamente com um formulário de identificação com foto, na área de retirada do kit de 

participante na Abbott Health & Fitness Expo para receber o seu kit de participante (número "bib" e 

dispositivo de cronometragem), sacola de participante e camisa de corrida Nike. 

 
Revise o seu ticket de retirada do kit com atenção, incluindo nome, endereço, idade e sexo. Essas 

informações são críticas para uma pontuação precisa e envio dos resultados. Para atualizar suas 

informações, faça o login de sua conta participante ou contate a Maratona de Chicago Bank of America 

pelo e-mail office@chicagomarathon.com 
 

Kit de participante 
Seu kit de participante inclui: 
• Número de Inscrição (Bib) 

• Cronômetro BigTag MYLAPS 

• Tag de verificação de equipamentos 

• Bilhete de cortesia pós-corrida de cerveja Goose Island* 

 

*Para participantes com 21 anos ou mais 

 
Instruções para retirada do kit 
• Você deve retirar seu kit e sacola de participante pessoalmente na Abbott Health & Fitness Expo 

durante o horário programado. Esses itens (kit de participante, sacolas e camisas de corrida) não 

estarão disponíveis para retirada no dia da corrida, e tais itens não serão enviados via correios. 
• Você deve retirar o seu próprio kit e sacola de participante na Health & Fitness Expo. Nenhum 

indivíduo poderá retirar esses itens em nome de outra pessoa.  
• Ao chegar na Expo, você será guiado até a área de Entrega de Kits de Participante onde o pessoal 

encarregado pelo evento dará toda a assistência em uma das estações de check-in.  

• Para o check-in, você deve apresentar um documento com foto (carteira de motorista, carteira de 

identidade ou passaporte) junto com um dos seguintes documentos: seu ticket de retirada do kit 

(contracapa deste guia), ou a versão enviada por e-mail de seu ticket de retirada do kit (no celular ou 
formulário impresso). 

• Se você perdeu ou não recebeu um ticket de retirada do kit ou e-mail, vá direto ao Balcão de 

Serviços do Participante, onde um membro da equipe do evento irá, mediante verificação de seu 
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registro, providenciar o seu ticket de retirada do kit. 

• Você será então direcionado a uma estação de retirada numerada para receber seu kit de 

participante. 

• Proceda até a área de Entrega da Sacola do Participante para receber sua sacola de participante e 

camiseta de corrida Nike. As camisetas serão distribuídas de acordo com o tamanho indicado no seu 

kit. 
 

A camiseta de corrida oficial Nike da Maratona de Chicago Bank of America é feita de 100% de 

poliéster reciclado. O uso de poliéster reciclado resulta em menos impactos ambientais durante a 

produção. 

 
Expositores 
Para uma lista de expositores da Abbott Health & Fitness Expo, consulte chicagomarathon.com/expo.  

 

Abbott Health & Fitness Expo - Palco Principal 
As apresentações no Palco Principal da Abbott Health & Fitness Expo oferecem a oportunidade de 
conhecer melhor o percurso, receber dicas de última hora, ver os equipamentos e tecnologias de corrida 

mais recentes e ouvir especialistas da indústria e convidados especiais.  Visite 

chicagomarathon.com/expo ou o aplicativo Bank of America Chicago Marathon Mobile para obter mais 

informações sobre a programação do palco principal. 
 

Nike+ Run Club Pacers  
Nike+ Run Club Pacers irão ajudá-lo a marcar o seu ritmo no dia da corrida. Pacers – aproximadamente 

100 maratonistas experientes – irão correr de acordo com as seguintes metas de tempo finais: 3:00, 3:05, 
3:10, 3:15, 3:20, 3:25, 3:30, 3:35, 3:40, 3:45, 3:50, 3:55, 4:00, 4:10, 4:25, 4:30, 4:40, 4:55, 5:00, 5:10, 

5:25 e 5:45. 
 

Visite o estande Nike+ Run Club Pacer na Abbott Health & Fitness Expo para mais informações e se 

inscrever para fazer parte de um grupo pace. Pacers estarão disponíveis para esclarecer o plano do dia 

da corrida, como localizar seu grupo nas posições de largada e responder às questões gerais sobre os 

pacers. 

 
Ao se juntar à equipe Nike+ Run Club Pacer, você receberá um número pace para usar nas suas costas 

durante a corrida, o que indicará seu grupo pace (por exemplo, 4:00) e identificá-lo como membro da 

equipe. Não há custos de participação. Equipes pace estão alocadas em raias de largada específicas. 

Sua posição de largada poderá não permitir acesso para correr com uma determinada equipe pace. 
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Cabine de exposição do Bank of America - 26.2 for Chicago  
Junte-se a nós no estande do Bank of America Expo para dar “high-fives” à todos os nossos corredores 

que se esforçam para alcançar a linha de chegada, bem como aos espectadores e voluntários que 

contribuem com seu tempo e esforços para a Maratona de Chicago Bank of America 2018. Cada "high-

five" ajudará a gerar doações para instituições de caridade locais de Chicago.. Os espectadores também 

podem criar seus próprios sinais para exibir e animar os corredores até a linha de chegada. 
 

Conecte-se à Maratona de Chicago Bank of America e a cada um em 

bankofamerica.com/chicagomarathon ou #ChicagoMarathon. 

 
Participe da Advocate Health Care International Chicago 5K  
Faça parte do Advocate Health Care International Chicago 5K! A Maratona de Chicago Bank of America 

atrai corredores de todos os 50 estados, mais de 100 países, e traz os cidadãos de Chicago juntos para 

um fim de semana emocionante. Não importa de onde você vem, nós o convidamos a participar no 
sábado de 6 de outubro, da corrida 2018 International Chicago 5K. A corrida é a maneira perfeita para 

que maratonistas, fãs de esportes, amigos e familiares  experimentem esta cidade internacional e 

participem no fim de semana da Maratona de Chicago Bank of America. Não perca a chance de correr 

pelas ruas do centro de Chicago e comemorar correndo em uma cidade de classe mundial! 
 

Para saber mais sobre a Advocate Health Care International Chicago 5K, visite Chicago5K.com. 

 
Inspire a próxima geração de corredores a sair e participar ativamente do Advocate Health Care 

International Chicago 5K! 

 
Sistema de Alerta do Evento (EAS - Event Alert System) 
O Sistema de Alerta do Evento (EAS) codificado por cores comunicará o status das condições que 

antecedem a corrida e no dia da corrida. Os níveis EAS são: Baixo (Verde), Moderado (Amarelo), Alto 

(Vermelho) e Extremo (Preto); com base primeiramente no tempo, assim como outras condições. 
 
• A comunicação pelo website e por e-mail durante a semana da corrida informará sobre o nível EAS 

atual e fornecerá dicas de preparação para a corrida do fim de semana. 

• Atualizações serão feitas na Abbott Health & Fitness Expo via anúncios de alto-falantes e sinais 

codificados por cores. 

• No dia da corrida, fique atento para o nível EAS atual via anúncios de alto-falantes e os sinais 

codificados por cores nas áreas de largada e chegada, e em cada uma das 20 estações de apoio ao 

longo do percurso.   
• Se necessário, informações de emergência adicionais serão comunicadas via e-mail e/ou mensagem 

de texto. 
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Familiarize-se com o Sistema de Alerta do Evento antes do dia corrida, fique atento às orientações dos 

oficiais de prova, anunciantes e voluntários, e tome precauções para se preparar adequadamente para 

as diversas condições no dia da corrida.   

 

Cronograma do dia da corrida 
Abertura do Grant Park para corredores 5h30 

Verificação dos equipamentos 5h30  

Abertura das raias de largada 5h30  

Grupo 1 (vermelho) - fechamento das raias de largada  7h20  
Maratona de Cadeiras de Rodas (homens) - Largada 7h20 

Maratona de Cadeiras de Rodas (mulheres) - Largada 7h21 

Marathon Handcycle - Largada 7h22 

Atletas com Deficiência (AWD) - Largada 7h23 
Grupo 1 - Largada 7h30 

Grupo 2 (azul) - fechamento das raias de largada  7h45 

Grupo 2 - Largada 8h 

Grupo 3 (laranja) - fechamento das raias de largada  8h10 
Grupo 3 - Largada 8h35 

Início do acesso dos espectadores ao Grant Park 9h30 
Início da Festa Pós-Corrida de 27 Milhas BioFreeze 9h30 
Término da verificação de equipamentos 16h 

Fim da Festa Pós-Corrida de 27 Milhas BioFreeze 16h 

 

Grant Park: Linha de largada 
Transportes e estacionamentos públicos 

Use preferencialmente o transporte público para chegar ao Grant Park no dia da corrida.  Se utilizar seu 

carro, saia com antecedência para evitar o congestionamento e fechamento das ruas por ocasião da 

corrida. Mais informações sobre opções de estacionamento no dia corrida estão disponíveis em 
chicagomarathon.com/racedayparking. 

 

Chicago Transit Authority (CTA) 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) oferece um meio conveniente e econômico para ir e vir do 

Grant Park no dia da corrida. Para informações mais detalhadas, visite o site da CTA (Chicago Transit 

Authority) em transitchicago.com ou contate o centro de informações de trânsito no telefone 

312.836.7000.  
 

Serviço ferroviário Metra  
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No dia da corrida, a Metra disponibilizará serviços especiais de chegada e partida de trens. Esses trens 

funcionarão em adição ao serviço de trens regulares programados no domingo. Participantes e 

espectadores estão convidados a tirarem proveito do passe de fim de semana de $10 da Metra para 

passeios ilimitados no sábado e no domingo. Para mais informações sobre os serviços Metra, visite 

metrarail.com ou ligue para 312.322.6777. 
 
Número BIB (número de inscrição) 
O seu número de inscrição (BIB) na Maratona de Chicago Bank of America de 2018 é um identificador 

único e deve ser usado e estar visível na parte externa de sua vestimenta em todos os momentos no dia 

da corrida. Seu número de inscrição indica a localização da sua tenda de verificação de equipamentos 

(Vermelha, Azul ou Laranja) e posição de largada (Cadeira de Rodas, Atletas com Deficiência, American 

Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L). 

 

Diretrizes para o número de inscrição BIB: 
• Seu número de inscrição (BIB) deve estar fixado com 4 (quatro) pinos na frente de seu traje de 

corrida e estar visível para garantir o acesso ao Grant Park e sua posição na raia de largada.  

• Seu número de inscrição deve permanecer visível durante toda a duração da corrida. 

• Nunca altere fisicamente (corte, dobre ou esconda) o seu número de inscrição de nenhuma maneira. 

• Fixando seu número de inscrição diretamente em cima de um cinto ou outro pacote de corrida, 

especialmente algum que contenha eletrônicos, poderá causar um defeito no seu dispositivo de 

temporização (cronômetro) 
• Preencha a parte de trás do seu número de inscrição com seu contato de emergência e informações 

médicas. 

• Seu número de inscrição é pessoal e intransferível e deve ser usado apenas por você, o participante 

registrado. 

• A venda e/ou transferência de seu número de inscrição é estritamente proibida e resultará em 

desclassificação.  

• Se seu número de inscrição for alterado ou usado de forma inadequada no dia da corrida, 
você corre o risco de pontuação inadequada e possível desclassificação.   

 
*A Maratona de Chicago Bank of America 2018 usará o cronômetro BibTag MYLAPS para registrar seu 

tempo final líquido. O cronômetro fica permanentemente preso na parte de trás de seu número de 

inscrição. Importante: Não remova ou dobre de alguma maneira o cronômetro de seu número de 
inscrição. O uso inadequado do seu número de inscrição poderá resultar em pontuação inadequada e 

possível desclassificação. Seu tempo será registrado a partir do ponto que você cruzar a esteira de 

cronometragem na linha de largada até a linha de chegada.   
 

Pontos de verificação de segurança e revista de bolsas 
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Antes de entrar no Grant Park no dia da corrida, você deve passar por um dos cinco pontos de 

verificação de segurança e revista de bolsas localizados fora da Michigan Avenue. Seu número de 

inscrição (BIB) emitido para o evento deve estar fixado na frente externa de seu traje de corrida e visível 

para o pessoal de segurança para o devido acesso ao Grant Park.  
 

Seu tempo de chegada e entrada no portão será determinado pela sua designação da raia de largada.  
Para nos ajudar e permitir um processo de entrada tranquilo e reduzir o tempo de espera nos portões, 

pedimos que você siga as instruções específicas de sua designação na raia de largada. 
 

Todas as bolsas serão revistadas pelo pessoal de segurança. Não serão permitidas bolsas pessoais 

(mochilas, malas, etc.); todos os participantes devem usar a sacola plástica do participante emitida para 

o evento para a guarda de materiais. Os participantes que optarem não ter seus materiais verificados e 

não estiverem carregando uma sacola podem acessar o Grant Park pelas raias expressas de segurança 

designadas. 
 

Verificação de materiais  
Você pode comprar pequenos itens ou artigos de vestuário durante a corrida na sua área de verificação 

de materiais designada, determinada pelo seu grupo de largada: Vermelho, Azul ou Laranja.  
 

Diretrizes para o ponto de verificação: 

• O ponto de verificação de materiais está disponível apenas aos participantes; os espectadores não 
podem acessar a área de verificação de materiais. 

• Você deve usar sua sacola de verificação de materiais emitida para a corrida (sua sacola plástica de 

participante); nenhuma outra bolsa será aceita na área de verificação. 

• Remova sua tag de verificação de materiais de seu número de inscrição e prenda-a na sua sacola de 

verificação. 

• Não traga itens valiosos como carteiras, dinheiro, joias, celulares, câmeras, MP3 ou aparelhos 

eletrônicos, etc. O evento não se responsabiliza pela perda, roubo ou danos desses itens. 

• Você deve mostrar seu número de inscrição quando apresentar seus materiais. 
• Artigos soltos de vestuários ou outros itens pessoais que não estejam na sua sacola plástica emitida 

para o evento não serão aceitos para verificação. 

• Todas as sacolas devem ser retiradas até as 16h do dia da corrida. Sacolas ou bolsas que não são 

forem retiradas até 16h serão encaminhadas à Harrison Information Tent (lado leste da Michigan 

Avenue com Harrison Street) onde elas podem ser retiradas pessoalmente das 16h às 20h.   
• Para retirar sua sacola na Harrison Information Tent após a corrida, visite 

chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar se sua sacola está disponível para retirada. 
• Quaisquer itens não reclamados até quarta-feira, 31 de outubro de 2018, não estarão mais 

disponíveis. 
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Reutilize sua sacola de participantes da Maratona de Chicago do Bank of America após a corrida. 

Quando estiver pronto para descartar a sacola, pense em levá-la para uma instalação em sua 

localidade que aceita sacos plásticos para reciclagem. 
 
Largada dos grupos e raias de largada 
A Maratona de Chicago Bank of America apresenta um início de largada e um processo de posições de 

largada. Seu grupo de largada é determinado pela sua designação da raia de largada:  Cadeirantes, 

Atletas com Deficiência, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L. Sua raia de largada é 

indicada no seu Ticket de Retirada de Kit e número de inscrição emitido pelo evento.  

 

Diretrizes das raias de largada: 
• Seu número de inscrição indica a sua raia de largada (Cadeirantes, Atletas com Deficiência, 

American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L). 

• Seu número de inscrição deve estar fixado na frente do seu traje de corrida e visível para ganhar 

acesso à sua raia de largada.  

• Você terá acesso apenas à sua raia de largada designada. 

• As Raias de Largada do Grupo 1 (American Development, A, B, C, D e E) fecharão às 7h20. 

• As Raias de Largada do Grupo 2 (F, G e H) fecharão às 7h45. 

• As Raias de Largada do Grupo 3 (J, K e L) fecharão às 8h10. 

• Famíliares e amigos não serão permitidos nas áreas de largada dos participantes. 
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Grupo 1 (vermelho) 
Ponto de Verificação de Materiais Vermelho* 
Raias de largada: A, B, C, D e E 
Sugestão de tempo de entrada: 5h30 
Portões de entrada sugeridos 

• Raia de Largada A: Entrada pelo Portão 5 - Congress 
• Raia de Largada B: Entrada pelo Portão 4 - Congress 
• Raia de Largada C: Entrada pelo Portão 3 - Van Buren 
• Raia de Largada D: Entrada pelo Portão 2 - Van Buren 
• Raia de Largada E: Entrada pelo Portão 1 - Jackson 

Fechamento das raias de largada: 7h20 
Se você não estiver na sua raia de largada até as 7h20, deverá iniciar a corrida no fim de seu grupo designado. 

Início da largada: 7h30 
 
Grupo 1 (vermelho) - mapa de direções 

 



15 
 

Grupo 2 (azul) 
Ponto de Verificação de Materiais Azul 
Raias de largada: F, G e H  
Sugestão de tempo de entrada: 6h 
Portões de entrada sugeridos 

• Raia de Largada F: Entrada pelo Portão 4 - Congress  
Entrada pelo Portão 5 - Congress 

• Raia de Largada G: Entrada pelo Portão 2 - Van Buren  
Entrada pelo Portão 3 - Van Buren 

• Raia de Largada H: Entrada pelo Portão 1 - Jackson 
Fechamento das raias de largada: 7h45 
Se você não estiver na sua raia de largada até as 7h45, deverá iniciar a corrida no fim de seu grupo designado. 

Início da largada: 8h 
 
Grupo 2 (azul) - mapa de direções 
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Grupo 3 (laranja)  
Ponto de Verificação de Materiais Laranja 
Raias de largada: J, K e L  
Sugestão de tempo de entrada: 6h30 
Portões de entrada sugeridos 

• Raia de Largada J: Entrada pelo Portão 4 - Congress 
• Raia de Largada K: Entrada pelo Portão 5 - Congress  

Entrada pelo Portão 6 - Harrison 

• Raia de Largada L: Entrada pelo Portão 6 - Harrison  
Entrada pelo Portão 7 - Harrison 

Fechamento das raias de largada: 8h10 
Se você não estiver na sua raia de largada até as 8h10, deverá iniciar a corrida no fim de seu grupo designado. 
Início da largada: 8h35 
 
Grupo 3 (laranja) - mapa de direções 
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Procedimentos da linha de largada 
Levará aproximadamente de 20 a 25 minutos para que o último participante de cada grupo cruze a linha 

de largada. Por favor, junte-se ao seu grupo e horário de largada designados. Lembre-se que seu tempo 

oficial não iniciará até que você cruze a linha de sincronização na linha de largada. Siga as orientações 

dos oficiais e voluntários da corrida em todos os momentos para uma largada segura e ordeira. 
 
Instalações de trocas de roupa para os participantes 
Para sua conveniência, as instalações de trocas de roupa estão disponíveis próximos às áreas de 

verificação de materiais no Grant Park. 

 

Instalações de líquidos pré-corrida, suprimentos e banheiros 
Gatorade Endurance Formula (lima-limão), Gatorade Endurance Carb Energy Drink, Gatorade 

Endurance Carb Energy Chews, Gatorade Endurance Energy Gels e água estarão disponíveis antes da 

corrida nas áreas de hidratação da largada.  Outros suprimentos como Band-Aids, pinos de segurança e 
protetor solar estarão disponíveis nas tendas de suprimento pré-corrida próximos às suas áreas de 

verificação de materiais. Banheiros estarão posicionados próximos às entradas das raias de largada.  

Consulte o mapa Grant Park para localizações específicas. 

 
Utilize as calçadas e passarelas designadas no Grant Park para ajudar a preservar a folhagem 

em um dos melhores espaços verdes de Chicago. 

 

Informações apresentadas pela Molex 
As informações apresentadas pela Molex estarão disponíveis no Grant Park no dia da corrida. As 

Tendas de Informações estarão disponíveis para assistência aos participantes e espectadores com 
informações sobre o evento, mapas de percursos e perguntas gerais do evento, assim como seção de 

achados e perdidos. As Tendas de Informações estarão localizadas nas áreas a seguir: 
• No lado leste da Michigan Avenue na 11th Street 

• No lado leste da Michigan Avenue na Harrison Street 

• No lado leste da Michigan Avenue na Jackson Drive  

• No Ponto de Verificação de Materiais da Buckingham Fountain (Tenda de Informações somente para 

participantes) 

• Lado norte da Jackson Drive entre a Columbus Drive e a Lake Shore Drive 
• Na esquina noroeste da Congress Parkway e Columbus Drive 

 

Achados e Perdidos 
Itens achados e perdidos serão recolhidos durante o todo fim de semana da corrida na Abbott Health & 

Fitness Expo e no Grant Park no dia da corrida. Se você estiver procurando por um item perdido, siga 
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para a tenda de informações mais próxima para obter mais informações ou visite 

chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar se o item foi encontrado e se está disponível no local 

de achados e perdidos. Após as 16h no dia da corrida, os itens podem ser recuperados na Harrison 

Information Tent (lado leste da Michigan Avenue com a Harrison Street) até as 20h. Qualquer item não 

reclamado até 31 de outubro de 2018, não estará mais disponível. 
 
Percurso 
Estações de apoio  
Vinte (20) estações de apoio estão localizadas ao longo do percurso separadas aproximadamente por 

uma ou duas milhas entre si. Cada estação de apoio consiste dos seguintes serviços, nesta ordem:  
• Tenda Médica com acesso ao veículo Runner Transport* 

• Banheiros  

• Gatorade Endurance Formula (sabor lima-limão) 

• Anúncios via alto-falantes  
• Água 

 

*Os veículos Runner Transport fornecem transporte não emergencial de volta ao Grant Park em caso de 

um participante ficar impossibilitado de completar a prova. 

 
Gatorade Endurance Carb Energy Chews estará disponível nos sabores laranja e ponche de frutas na 

Estação de Apoio 10 (Milha 13,2). 

 

Gatorade Endurance Energy Gels estará disponível nos sabores de pêra maçã, baunilha, amora e 

manga na Estação de Apoio 14 (Milha 18,2). Uma porção de Gatorade Endurance Energy Gel fornece 20 
gramas de carboidratos, 100mg de sódio e 80 calorias. 
 

As Estações de Apoio 15 a 18 (Milhas 19,5 a 23,5) oferecerão bananas. 

 

O Biofreeze Pain Relief Spray estará disponível na Biofreeze Relief Zone localizada na milha 21,2 

(Cermak Road e Archer Avenue). Aplique o Biofreeze Pain Relief Spray para aliviar a dor e ajudá-lo a 

enfrentar as últimas cinco milhas do percurso. O pessoal da Biofreeze estará no local para aplicar o 

produto nos participantes.  
 

Se familiarize com os locais e ofertas de cada estação de apoio e se prepare para congestionamentos 

nessas áreas. As estações de apoio são de aproximadamente dois quarteirões de comprimento e as 

mesas com Gatorade Endurance Formula e água se encontram em ambos os lados da rua. Continue 

caminhando pela estação de apoio se as primeiras mesas estiverem muito cheias para obter seu líquido. 
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Estações de Apoio     Localização    Milha  Itens* 
1 State St. entre a Randolph St. e a Madison St.    1.6  G, W 

2 LaSalle St. entre a Ohio St. e a Huron St.    3.2  G, W 

3 Stockton Dr. ao norte da LaSalle St.    5.0  G, W 

4 Cannon Dr. ao norte da Fullerton Pkwy.    5.8  G, W 
5 Inner Lake Shore Dr. entre a Cornelia Ave. e Addison St.  7.3  G, W 
6 Broadway entre a Aldine Ave. e a Belmont Ave.   8.8  G, W 

7 Clark St. entre a Belden Ave. e a Webster St.    10.1  G, W 

8 Wells St. entre a North Ave. e a Burton Pl.    11.5  G, W 

9 Wells St. entre a Grand Ave. e a Hubbard St.    12.6  G, W 

10 Franklin St. entre a Washington Blvd. e a Madison St.   13.2  G, W, GC 

11 Adams St. entre a Racine Ave. e a Throop St.    14.6  G, W 

12 Jackson Blvd. entre a Honore St. e a Ogden Ave.   15.8  G, W 
13 Jackson Blvd. entre a Sangamon St. e a Green St.   17.0  G, W 
14 Taylor St. entre a Racine Ave. e a Loomis St.    18.2  G, W, GG 

15 18th St. entre a Blue Island Ave. e a Throop St.   19.3  G, W, B 

16 Canalport Ave. entre a Halsted St. e a Cermak Rd.   20.2  G, W, B 

17 Wentworth Ave. entre a 29th St. e a 31st. St.    22.3  G, W, B 

18 Indiana Ave. entre a 34th St. e a 33rd St.    23.5  G, W, B 

19 Michigan Ave. entre a 28th St. e a 26th St.    24.1  G, W 

20 Michigan Ave. entre a 18th St. e a 16th St.    25.2  G, W 
 
*G = Gatorade Endurance Formula; W = Água; GC – Gatorade Endurance Carb Energy Chews; GG = Gatorade Endurance Energy 

Gel; B = Bananas 

 
Este ano, as Estações de Apoio 6 a 20 irão recolher resíduos orgânicos (copos de água, copos de 

Gatorade e cascas de banana) para serem transformados em solo rico em nutrientes que será 

doado ao Chicago Park District. 

 

Limite de tempo do percurso 
A Maratona de Chicago Bank of America tem um limite de tempo de percurso de 6 horas e 30 minutos. 
Após esse tempo, o percurso será reaberto ao tráfego de veículos. Você deve manter velocidade de 15 

minutos por milha (aproximadamente) ou mais e completar toda a distância da maratona – linha de largada 

até a linha de chegada – dentro de limite de tempo do evento. Aqueles que terminarem fora do limite de 

tempo não serão registrados com tempos oficiais e podem não receber o apoio completo, durante o 

percurso, das estações de apoio e do pessoal de controle de trânsito.  

 

Pontos de verificação de tempo, marcadores de milhas e relógios 
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Os pontos de verificação de tempo estão posicionados na linha de largada, a cada 5K, na metade do 

percurso (13,1 milhas) e na linha de chegada. Seu cronômetro BibTag MYLAPS registrará os tempos 

separados em cada um desses pontos. 

 

Relógios digitais estão posicionados na linha de largada, ao longo do percurso e na linha de chegada para 

fornecer o tempo de corrida decorrido. Marcadores de quilômetros e milhas estão posicionados a cada 
milha e a cada 5K para dar assistência na localização dos relógios. Os relógios digitais na linha de 

chegada mostrarão o tempo de corrida decorrido, que começa com a largada do Grupo 1 (7h30). Seu 

tempo de corrida individual pode diferenciar dependendo de quando você cruzou a linha de largada oficial. 

 

Dispositivos proibidos no percurso 
Aparelhos com rodas só são permitidos por participantes autorizados e registrados como cadeirantes e 

handcycles na Maratona de Chicago Bank of America e participantes em equipes de duplas.  Os aparelhos 

com rodas proibidos incluem cadeiras de rodas e handcycles, carrinhos de bebê de todos os tipos, skates, 
patins e bicicletas não registrados. 

 
Fica proibido o uso de paus de selfie, tripés de câmeras, dispositivos de vídeo, computadores ou 

similares pelos participantes durante o evento. Dispositivos de música com fones de ouvido são 

permitidos, contudo, os participantes devem estar alertas em todos os momentos e prestar atenção aos 

anúncios importantes feitos no Grant Park e ao longo do percurso. 

 
Sustentabilidade 

A adoção de práticas ambiental e socialmente responsáveis é parte importante do planejamento 

operacional, preparação e execução da Maratona de Chicago Bank of America. A Maratona de Chicago 
Bank of America de 2018 foi nomeada como um evento Evergreen Inspire pelo Conselho para o Esporte 

Responsável em reconhecimento ao nosso compromisso sustentado com  responsabilidade ambiental e 

social. Solicitamos que você se junte a nós nesta corrida de fim de semana, para que possamos dar 

continuidade aos esforços de mais um evento sustentável.    
 

Procure por ícones de reciclagem localizados no guia para saber como nos ajudar com as 

iniciativas de sustentabilidade deste evento anual. 

 
Grant Park: Linha de Chegada 
Procedimentos para a linha de chegada 
Para conveniência e segurança de todos os participantes, continue se movendo pela área da chegada. 

Não é permitido vagar ou parar na ou além da linha de chegada. Participantes sentados ou deitados na 

área de chegada serão imediatamente transferidos para a tenda médica e não serão liberados até 
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aprovação pela equipe médica. Voluntários serão posicionados logo após a linha de chegada dentro da 

área de recuperação do corredor para distribuição das Heatsheets™ e medalhas dos finalistas.  Uma vez 

fora da área de chegada, você não poderá adentrá-la novamente. 
 

Folhas de papéis reciclados na Maratona de Chicago Bank of America serão transformados em 

pranchas Trex (um material alternativo de madeira) e usados para fazer bancos que serão doado 
ao Chicago Park District. 

 

Mariano’s Runner Refreshment  
Os refrescos estarão disponíveis depois da linha de chegada dentro da área Mariano’s Runner 

Refreshment, incluindo Gatorade Endurance Formula (lima-limão), água mineral Aquafina, bananas, 

ZonePerfect® Nutrition Bars, Gatorade Whey Protein Recovery Bars e uma variedade de outros produtos 

do Mariano's Fresh Market. Para participantes com 21 anos ou mais, a Goose Island Beer Co. de 

Chicago irá fornecer a 312 Urban Wheat Ale como cortesia. 
 

Voluntários da equipe verde estarão localizados por toda a área do Mariano’s Runner 

Refreshment e em Zero Waste Stations para auxiliar no descarte de materiais em recipientes para 

adubos, reciclagem ou aterro. 

 
Runner Reunite  
Conecte-se com amigos e familiares após a corrida, no Runner Reunite. Os sinais alfabéticos (A-Z) serão 

encenados na Columbus Drive, adjacente à Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze para facilitar na 

localização de encontros por nome. Ao fazer planos para encontros com sua família e amigos, pense no 

tempo necessário para passar pela área de chegada e retirar sua sacola do ponto de verificação de materiais. 
Também, pense num plano back-up para o evento caso não consiga localizar o seu grupo no Grant Park. 

Depois de conectar-se, dirija-se à Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze para celebrar a sua chegada. 
 
Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze    
Depois de se conectar com seus entes queridos, comemore sua realização na Festa Pós-Corrida de 27 

Milhas Biofreeze no Butler Field, próxima à linha de largada na Columbus Drive e Jackson Drive. A 

celebração ao ar livre terá música ao vivo, comida e bebidas disponíveis para compra. Os participantes 

com 21 anos ou mais (é necessário identidade com foto) podem trocar a parte destacável do seu número 
de inscrição (BIB) por uma Goose Island 312 Urban Wheat Ale ou Next Coast IPA. 

 

A Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze estará aberta ao público das 9h30 às 16h, com música ao 

vivo começando às 10h30 e venda e troca de tickets de cerveja das 9h30 às 15h30. 
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Considere trazer uma garrafa de água reutilizável ou reabastecer sua garrafa Aquafina na área de 

Lanches do Mariano no dia da corrida. Estações de abastecimento de água estarão localizadas nas 

áreas de verificação de materiais e na Festa de Pós-corrida de 27 Milhas Biofreeze.  
 

Massoterapia 

Mais de 200 estudantes, professores e ex-alunos do Chicago's Cortiva Institute irão oferecer tratamento de 
massagem pós-corrida de cortesia aos participantes das 10h às 16h. A Tenda de Massagem estará localizada 

dentro da Festa de Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze na esquina sudoeste, adjacente ao Petrillo Band Shell.  
 

Resultados da corrida  

Veja os seus resultados de finalista na tenda de resultados de corredores na Festa de Pós-Corrida da 

Maratona de 27 Milhas de Chicago Bank of America. Os voluntários estarão a postos para auxiliar os 

participantes e espectadores na verificação dos resultados não oficiais da corrida. 
 
Continue a sua comemoração pós-corrida com a Goose Island Beer Co.  
A Goose Island orgulha-se por participar como fornecedora de bebidas da corrida em Chicago. Aproveite 

a 312 Urban Wheat Ale ou a Next Coast IPA na Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze, no Grant 

Park's Butler Field, logo após a corrida.  
  

Após a  Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze, continue comemorando em uma das seis Goose 

Island Post-Race Participant Celebrations por toda a cidade. Seja um dos primeiros 312 corredores ao 
chegar usando sua medalha de finalista 2018 em qualquer um dos seis locais e a primeira 312 Urban 

Wheat Ale é por conta da casa! 
  

As comemorações dos participantes pós-corrida Goose Island deste ano serão realizadas em:  
Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 

Chicago, IL 60622 

Lizzie McNeal’s 

400 N. McClurg Ct. 

Chicago, IL 60611 

312.467.1992 

The Scout Waterhouse + Kitchen 

1301 S. Wabash 

Chicago, IL 60605 

312.705.0595 

Hard Rock Café Chicago 

63 W. Ontario St. 

Chicago, IL 60654 

312.943.2252 

The Plaza at Park Grill 
11 N. Michigan Ave. 

Chicago, IL 60602 

312.521.7275 

Tesori 
65 E. Adams Ave. 

Chicago, IL 60603 

312.786.9911 

 

 

Visite o ônibus da Goose Island na Abbott Health & Fitness Expo para provar uma seleção de cervejas 

Goose Island.   
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Pós-corrida 

Resultados da corrida  
Resultados não oficiais estarão disponíveis no dia da corrida em chicagomarathon.com. Na segunda-

feira, 8 de outubro, a edição do Chicago Tribune trará a cobertura completa do dia da corrida e 

resultados não oficiais na seção comemorativa da Maratona de Chicago Bank of America 2018.*  

 
Uma vez julgados os resultados oficiais, todos os concluintes oficiais receberão um e-mail com um link 

para download de seus certificados digitais de finalistas.  Todos os finalistas oficiais receberão o livro de 

resultados da Maratona de Chicago Bank of America 2018, via correio após o evento, com a lista 

completa dos resultados, cobertura e fotos da corrida.  
 

*Devido aos prazos de produção, o Chicago Tribune não garante, mas envidará os melhores esforços 

para incluir os nomes de todos os participantes que terminaram a Maratona de Chicago Bank of America 

dentro do tempo de 6 horas e 30 minutos. 

 

Prêmios e faixa etária 
Medalhas personalizadas gravadas serão concedidas aos cinco corredores mais bem colocados por 

faixa etária listada abaixo. As medalhas por faixa etária serão enviadas via correio aos vencedores 

seguindo a verificação oficial de todos os resultados da corrida. 

 

Masculino e Feminino: 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,  
65-69, 70-74, 75-79, 80 e acima 

 

Atendimento médico  
Assistência médica 
Assistência médica estará disponível em uma das 21 localidades: todas as 20 estações de apoio e uma 

tenda médica adicional na milha final. As tendas médicas estão indicadas por sinais laminados 

vermelhos e altos com o ícone médico. Cada tenda médica possui uma equipe de médicos profissionais 

e está equipada com materiais de emergência e primeiros-socorros, e com acesso às ambulâncias. 
 

No Grant Park, a Tenda Médica Principal, Tenda de Podologia e Estação de Gelo estarão localizadas 

logo após a linha de chegada. Uma tenda médica adicional estará localizada no Grant Park adjacente à 

Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze.  Para maior segurança de todos os participantes, somente 

aqueles que necessitarem de atendimento médico terão acesso às instalações médicas. 

 

Serviço de transporte da corrida 
Os veículos Runner Transport fornecem transporte não emergencial para todas as 20 estações de apoio 

de volta ao Grant Park em caso de um participante ficar impossibilitado de completar a prova. Sinais 
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Runner Transport e voluntários com coletes verdes estarão localizados em cada tenda médica ao longo 

do percurso. 

 

Programa Conexão do Paciente da Cruz Vermelha Americana 
Se um participante for transportado para um hospital local a critério da equipe médica, a Conexão do 

Paciente da Cruz Vermelha Americana da Grande Chicago estará à postos no Grant Park para fornecer 
informações sobre o paciente aos seus familiares e amigos. A equipe Conexão do Paciente poderá ser 

encontrada nas Tendas de Informações ao longo do Grant Park, assim como na Estação de Informações 

Médicas do Programa Conexão do Paciente da Cruz Vermelha Americana localizada na Tenda Médica 

de Espera da Família na Jackson. Os familiares também podem ligar para 888.659.9877 (EUA) para 

falar com o Operador da Conexão do Paciente para sanar suas dúvidas.  Consulte o mapa do percurso 

sobre os locais e informe os amigos e familiares sobre este serviço antes do dia da corrida. 

 

Hospitalidade e promoções 
Tenda de Hospitalidade Balbo 
Caso tenha adquirido um ticket da Tenda de Hospitalidade Balbo, o seu ticket para acesso local e 

instruções do dia da corrida deve ser retirado na tenda de Ticket de Hospitalidade localizada na área de 

Serviços ao Participante na Abbott Health & Fitness Expo. Os tickets incluirão o nome do comprador. 

 

Caso tenha comprado tickets para duas pessoas ou mais, eles conterão o nome do comprador. Uma 

pessoa poderá retirar os tickets mencionando o nome do comprador, assinando uma liberação e 
apresentando documento com foto. Você deve retirar seus tickets de hospitalidade na Abbot Health & 

Fitness Expo durante o horário comercial. Não será permitida a entrada na Tenda de Hospitalidade 

Balbo sem a apresentação de seu ticket no dia da corrida. * 
 

* Ambos os corredores e espectadores precisam de um ingresso para a Tenda de Hospitalidade Balbo. 

 
Merchandise da Nike para a Maratona de Chicago Bank of America  
Comemore sua experiência com o merchandise oficial da Maratona de Chicago Bank of America 
oferecido pela Nike. A coleção de merchandise oficial inclui roupas de estilo e de performance de corrida 

comemorativos e pode ser adquirida nos seguintes locais a partir do final de setembro.  O merchandise 

oficial de finalização estará disponível no domingo, 7 de outubro. 
 

• Abbott Health & Fitness Expo (5 e 6 de outubro) 

• Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue 

• Nike Running Bucktown, 1640 N. Damen Avenue 

• Nike.com  
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• Fleet Feet Old Town, 1706 N. Wells Street 

• Fleet Feet South Loop, 1520 W. Roosevelt Road 

• Fleet Feet Lincoln Square, 4762 N. Lincoln Avenue 

• Fleet Feet Lakeview, 3359 N. Southport Avenue 

• Fleet Feet Elmhurst, 124 E. Schiller Street, Elmhurst, IL 

• Fleet Feet Oak Park, 102 N. Marion Street, Oak Park, IL 

• Fleet Feet Deerfield, 800 IL-43, Deerfield, IL 

  

Merchandise comemorativo 
O merchandise comemorativo da Maratona de Chicago Bank of America 2018 será vendido na Abbott 

Health & Fitness Expo. Para mais informações visite chicagomarathon.com/commemoartivemerchandise. 
 

Fotos da corrida pela MarathonFoto 

A MarathonFoto é o fotógrafo oficial da Maratona de Chicago Bank of America por três décadas. Este 

ano, a MarathonFoto disponiblizará mais de 120 fotógrafos em 13 locais diferentes ao longo do percurso 

e na linha de chegada. Após sua grande chegada, pose em frente a um cenário como finalizador da 

Maratona de Chicago Bank of America e mostre a sua medalha. Fotos espontâneas adicionais serão 

tiradas na Festa Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze.  
 
A novidade deste ano é que as fotos da linha de chegada estarão disponíveis para compra, a uma taxa 

exclusiva no dia da corrida, dentro de uma hora após você cruzar a linha de chegada no Grant Park. 

Todas as outras fotos dos participantes estarão disponíveis em páginas individuais dos corredores nos 

dias seguintes ao evento. Para ver suas fotos, visite marathonfoto.com/in/chicago-2018 e pesquise pelo 

sobrenome ou número de inscrição (BIB). 
 

GO Airport Express  
A GO Airport Express oferece serviços de transporte compartilhados e eficientes entre os aeroportos de 

O'Hare e Midway. Os balcões da GO Airport Express ficam localizados nas áreas de retirada de 

bagagens dos aeroportos. Os balcões da O'Hare estão localizados no Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 

e fora do Terminal 5. O balcão do Aeroporto Midway está localizado no Portão 2. Os veículos partem a 

cada 10 a 15 minutos. 
 

Reserve seu transporte com antecedência e pague $20 por pessoa para até dois passageiros. Grupos 

de três ou mais irão receber um desconto maior e pagar $16 por pessoa. 
Visite airportexpress.com/reservations para fazer uma reserva ou ligue para 800.284.3826 e use o 

código "MARATHON". Para charters privados, ligue 773.843.2420. 
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Pacote Comemorativo dos Resultados do Chicago Tribune  
A seção Pacote Comemorativo dos Resultados, exclusividade do Chicago Tribune, é uma seção de 

lembranças com os nomes e horários de todos os finalistas da Maratona de Chicago com tempo abaixo 

de 6:30:59. Solicite antecipadamente em sua conta de participante para receber o pacote completo que 

inclue: 

• Seção com os resultados oficiais da Maratona de Chicago Bank of America  

• Edições de domingo (dia da corrida), e de segunda-feira (pós-corrida), do Chicago Tribune 

destacarão as prévias da maratona e o histórico da cobertura 

• Um impresso de congratulações (10″x10,5″) 

• Envio/manuseio 

 

Possua uma lembrança que comemora sua incrível realização – uma realização notável de uma vida 

inteira. 

 

Flores da City Scents à venda 
A City Scents está oferecendo arranjos florais e buquês de “boa sorte” e “congratulações” para compras 

on-line e no dia da corrida. Para entrega em hotel, casa ou escritório, acesse a loja da Maratona em 

chicagomarathon.com ou ligue para 312.836.0211 ou 800.886.1050 (EUA); ou então passe na loja da 

209 E. Ohio Street. A City Scents também oferece buquês florais para venda no dia da corrida no Grant 

Park em quatro lugares próximos às linhas de largada e chegada.  

 

Informações ao espectador  
Assista ao vivo no dia da corrida  
A NBC 5 Chicago e a Telemundo Chicago fornecerão cobertura completa de TV ao vivo e live streaming 

da Maratona de Chicago Bank of America no domingo, 7 de outubro. A transmissão ao vivo pela TV da 

NBC 5 Chicago e Telemundo será transmitida das 7 às 11 horas e a live streaming estará disponível em 

nbcchicago.com e telemundochicago.com das 7h às 15h. 

 

Ouça ao vivo no dia da corrida  
A rádio 670 The Score Sports fornecerá cobertura de rádio ao vivo completa da Maratona de Chicago 

Bank of America no dia da corrida das 7h às 11h. Ouça Josh Liss e analistas especializados fornecerão 
comentários emocionantes no domingo, 7 de outubro.  

 
A Maratona de Chicago Bank of America fez uma parceria com o Shedd Aquarium para ajudar a 

proteger os Grandes Lagos e aumentar a conscientização em torno da questão da poluição de 
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plásticos de uso único. Participantes, espectadores e parceiros do evento são incentivados a “Shedd the 

Straw” para reduzir o uso de plástico de uso único no evento e após o dia da corrida. Visite 

sheddaquarium.org/sheddthestraw para saber mais. 
 
Faça o download do app Bank of America Chicago Marathon, desenvolvido pela TCS  
O app Bank of America Chicago Marathon, desenvolvido pela Tata Consultancy Services, é o recurso 
perfeito para se preparar para a Maratona de Chicago Bank of America de 2018. Não importa se você é 

participante ou espectador, o aplicativo gratuito para celulares inclui tudo que você precisa para se 

preparar para uma grande experiência de corrida.  
 

O aplicativo móvel para 2018 oferece rastreamento ilimitado de corridas ao vivo, perfis dos atletas de 

elite, transmissão ao vivo, previsão de tempo, mapa de roteiro interativo, bib, loja da maratona, fotos de 

eventos e muito mais!  Já está disponível na App Store e na Google Play. 
 
Resultados ao vivo em chicagomarathon.com 

Consulte os resultados ao vivo do dia da corrida em chicagomarathon.com. O website amigável da 

corrida permite que os espectadores consultem o nosso quadro de posições e sigam seus amigos e 

familiares com atualizações em tempo real e parciais a cada 5K. 

 
Zona de Torcedores Bank of America – Milhas 13,7 e 26  
Convide seus amigos e familiares para se juntar ao Bank of America e compartilhar suas emoções 
inspiradoras nas zonas de torcedores, onde itens de alegria estarão à disposição para mostrar seu 

apoio! Certifique-se de dar um "high-five" assim que você passar por nossas zonas de torcedores para 

nos ajudar a gerar doações para instituições de caridade locais de Chicago. A Milha 13,7 da Zona de 

Torcedores do Bank of America está localizada entre as ruas Monroe e Jefferson (duas quadras da 

Union Station). A Milha 26 da Zona de Torcedores Bank of America está localizada entre a Michigan 

Avenue e a Roosevelt Road (duas quadras do ponto CTA Roosevelt Linha Vermelha).   
 

Conecte-se à Maratona de Chicago Bank of America e a cada um em 

bankofamerica.com/chicagomarathon ou #ChicagoMarathon. 
 
Zona de Torcedores U.S. Trust  
Escute a Zona de Torcedores U.S. Trust logo após o meio da corrida na milha 13,7, dando-lhe um 

impulso extra de motivação para levá-lo para a segunda metade da maratona. A Zona de Torcedores 

U.S. Trust está localizada na Jefferson Street entre as ruas Monroe e Adams. 
 
Zonas de Torcedores Merrill Lynch   
Ouça as cornetas e a música ao entrar no West Loop. Na Milha 17,1, amigos, familiares e vizinhos irão 
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te apoiar na Zona de Torcedores Merrill Lynch enquanto você se prepara para entrar no trecho sul do 

percurso. Além disso, não se esqueça de tocar na Merrill Lynch Bull Bell, de tamanho grande, na Festa 

Pós-Corrida de 27 Milhas Biofreeze para comemorar as conquistas do seu dia de corrida! 

 
Festa de Caridade da Quadra 

Milhares de participantes da Maratona de Chicago Bank of America estarão correndo e levantando 

fundos em nome de importantes causas locais, nacionais e globais. Para celebrar o impacto que esses 

participantes causam, a Maratona de Chicago Bank of America abrigará a Festa do Bloco da Caridade 

próximo à Milha 15. Espectadores, familiares e amigos são bem-vindos para torcer por seus corredores 
benevolentes na Festa de Caridade da Quadra localizada na Adams Street e Loomis Street próximo à 

Whitney Young High School.  

 



29 
 

 
Regras do evento 
As seguintes regras do evento são destinadas a ajudar a produzir e dirigir um evento de grande escala, 

para garantir a segurança de todos os participantes, atender às exigências das autoridades 

governamentais locais e para estar em conformidade com os regulamentos USA Track & Field (USATF) 

e International Association of Athletics Federation (IAAF) aplicáveis para registros de desempenho do 
participante e responsabilidade do evento. 
 

Participação  
• Os participantes da prova devem ser capazes de completar toda a distância, da linha de largada 

à linha de chegada, dentro da exigência de tempo do evento de 6 horas e 30 minutos.  

• Para se registrar, você deve ter 16 anos de idade ou mais no dia do evento. Participantes com 

menos de 18 anos devem ter a renúncia do requerente assinada pelos pais ou responsáveis. 
• Cada participante deve assinar uma renúncia aos direitos do evento perante a participação no 

evento como parte do processo de registro.  Participantes com menos de 18 anos devem ter a 

renúncia do requerente assinada pelos pais ou responsáveis. 
• Os requisitos do tempo do evento e da idade mínima se aplicam a todos os formulários de 

registro e participação do evento. 

• Todo participante que necessite de adaptação com relação a uma deficiência deve apresentar 

um pedido por escrito ao Athlete with Disabilities Coordinator em 
awdprogram@chicagomarathon.com. 

• Os números de inscrição dos participantes são identificadores pessoais específicos e não podem 

ser trocados, transferidos ou vendidos a outra pessoa. 

• A venda e/ou transferência dos números/entradas da corrida é estritamente proibida e resultará 

na desclassificação e/ou proibição de todos os indivíduos envolvidos em futuros eventos. 

• As entradas da corrida e as compras subordinadas não são reembolsáveis e não transferíveis 

em todas e quaisquer circunstâncias. 

 
Retirada dos Kits (número de inscrição - bib)  

• Os participantes devem retirar seus próprios kits na Abbott Health & Fitness Expo durante o 

período programado.  Sem exceções. 
• Os participantes devem fornecer documento com foto na retirada dos kits para verificação de 

suas identidades como registrando a quem o número de inscrição for atribuído. 

• Os participantes são responsáveis por verificar se cronômetro fornecido junto com o número de 

inscrição (BIB) está funcionando adequadamente durante a prova. 
 

Dia do evento 
• Os participantes devem seguir as instruções fornecidas pelos oficiais da prova incluindo equipe, 
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voluntários, equipe médica, oficiais de segurança da corrida e autoridades municipais enquanto 

durar o evento. 

• Todos os participantes devem se portar de maneira profissional e cordial durante sua 

participação no evento. Isto significa, por exemplo, que urinar ou defecar em qualquer lugar 

no/ou próximo ao percurso que não sejam os banheiros é estritamente proibido. Qualquer um 
que violar esta regra de conduta será desclassificado do evento e convidado a se retirar do 

percurso. 
• Todos os participantes receberão um número de inscrição personalizado, o qual deve ser 

visivelmente usado na frente (e atrás se necessário) de seu traje de corrida ao longo do evento. 

O número de inscrição do evento deve ser usado conforme emitido. Nenhum participante tem 

permissão para participar do evento sem o seu número de inscrição apropriado. 
• Fica proibido o uso de pau de selfie e qualquer suporte para câmera ou engates pelos 

participantes durante o evento. 

• O uso de aparelhos com rodas pelos participantes ou qualquer outra pessoa autorizada a estar 

no trajeto da corrida será estritamente limitado a: (a) participantes com cadeira de rodas, 

handcycle e duplas de equipe autorizados e registrados e (b) comissários de percurso 

autorizados em bicicletas. 
• Fica proibido o uso de dispositivos de vídeo, computadores, drones ou qualquer outro dispositivo 

similar não tripulado, pelos participantes no percurso ou próximo do mesmo. 

• Carrinhos de bebê, skates, patins, bicicletas não autorizadas ou outros aparelhos com rodas não 
são permitidos no trajeto. 

• Os itens proibidos adicionais na rota do percurso incluem, mas não se limitam a: sacolas 

grandes (mochilas, malas e sacolas com rolamento), refrigeradores rígidos, trajes que cobrem o 

rosto, quaisquer trajes de roupas volumosas além do perímetro do corpo, adereços e 

equipamentos não adequados ao corredor, pets/animais (exceto animais de serviço treinados 

para pessoas com deficiência), bebidas alcoólicas, substâncias ilegais, cadeiras, armas, 

aeronaves de controle remoto e drones, Camelbaks® e qualquer tipo de mochila de hidratação. 
Para evitar dúvidas, cintos de alimentos e garrafas de água de mão são permitidas. 

• Os participantes devem começar a prova durante os horários de largada oficiais. 

• O evento tem um limite de tempo de percurso de 6 horas e 30 minutos. O veículo final oficial 

começará a seguir o último corredor e manterá um ritmo de 15 minutos por milha ao longo do 

percurso de corrida. 
• Participantes devem manter velocidade de 15 minutos por milha (aproximadamente) ou mais e 

completar toda a distância da maratona – linha de largada à linha de chegada – dentro de limite 

de tempo do evento. Participantes fora do limite de tempo podem não ser registrados ou 

publicados como finalistas oficiais, receber apoio completo no curso das estações de apoio e 

pessoal de segurança no trânsito, ou ser autorizados a completar toda a distância da maratona. 
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A largada 

• Os participantes terão “raias de largada” designadas de acordo com as normas de classificação 

de tempo estabelecidas a cada ano pela coordenação do evento. As designações serão 

baseadas na verificação dos desempenhos de classificação apresentados ou realizados pelos 
participantes ou indicados no ponto de registro. 

• Os participantes serão notificados de suas raias de largada por correio nos seus tickets de 

retirada de Kits, ou podem utilizar o website: chicagomarathon.com. 

• Todos os participantes são responsáveis por saber o horário de largada da corrida e método de 

check-in de suas raias de largada. Todos os participantes devem estar presentes no horário 

marcado para receberem as instruções e participarem na largada oficial da corrida.  
• Os participantes devem se juntar para a corrida nas suas raias de largada designadas antes do 

fechamento de suas raias e início da prova. Todo atleta que tentar entrar numa raia de largada 

não designada deverá começar a prova após todos os outros participantes tenham cruzado a 

linha de largada. 
• Todos os participantes devem entrar em suas raias de largada nos pontos de entrada 

designados. Qualquer pessoa que subir na cerca ou entrar de forma inadequada será 

desclassificado do evento. 
• Todos os participantes devem estar posicionados atrás da linha de largada oficial antes do início 

da corrida. 

 

Monitoramento do percurso 
• Todo participante que recusar obedecer às orientações dos oficiais do evento, autoridades 

municipais ou patrulhas do trajeto, ou que se porte de maneira antidesportiva, ou que use de 

linguagem e ações ofensivas aos oficiais, voluntários, participantes ou espectadores, poderá ser 

desclassificado do evento e da participação de futuros eventos a critério dos oficiais da corrida. 

• Nenhum participante, após deixar o percurso, poderá retornar à corrida com o propósito de 
ganhar posições ou ritmo ou ajudar outro participante. 

• Qualquer participante que tenha sido denunciado por um patrulheiro de trajeto, oficial do evento 

ou equipamento de vigilância tomando vantagem intencional encurtando o trajeto da corrida 

(“pegando um atalho”) será desclassificado da prova. 

• Um participante que tenha recebido qualquer assistência que seja de outra pessoa poderá ser 

desclassificado da prova. “Assistência” inclui, sem limitação, a transmissão de aconselhamento, 

informação ou ajuda, direta ou indireta, para um atleta por quaisquer meios, incluindo 
dispositivos técnicos de comunicação. Isso também inclui transmissão de informação por 

pessoas não participantes oficialmente no evento. Isso não inclui a participação de Guias 

oficialmente designados ou corredores contratados que ditam o ritmo da prova, desde que 
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iniciem o evento. 
• Todo participante do evento sem um número de inscrição ou o cronômetro oficial do evento, ou 

um número ou cronômetro não oficialmente designado está sujeito a ser retirado e 

desclassificado de futuros eventos. 

• Ninguém está autorizado a estar no trajeto, salvo aqueles participantes registrados ou membros 
de equipe autorizados. Com isso, nenhuma pessoa está autorizada a acompanhar um 

participante se não estiver registrada no evento, e nenhum participante está autorizado, sem a 

permissão da gestão do evento, receber assistência ou alimentos de quem quer que seja 

durante a prova. Qualquer pessoa que não apresente o número de inscrição (bib) oficial será 

convidada a se retirar do evento. 
• Um exame médico prático durante o andamento de um evento por pessoal médico oficialmente 

designado não é considerado assistência e não resultará em desclassificação, caso o 

participante seja julgado medicamente capaz de continuar a prova. 
 

Segurança do participante 

• Fica proibido o uso de câmeras de vídeo, computadores ou similares pelos participantes durante 

o evento. O uso de aparelhos com rodas pelos participantes ou qualquer outra pessoa 

autorizada a estar no trajeto da corrida será estritamente limitado a: (a) participantes com cadeira 

de rodas e handcycle autorizado e registrado e (b) comissários de percurso autorizados em 

bicicletas. Carrinhos de bebê, skates, patins, bicicletas não autorizadas ou outros aparelhos com 
rodas não são permitidos no trajeto. 

• Os participantes são responsáveis pelo reconhecimento e compreensão da sinalização e 

símbolos do evento relacionados com os mapas, instalações e orientações de participante. 

• A equipe médica autorizada pelo evento poderá examinar qualquer participante que apresente 

sinais de socorro. Se, na opinião da equipe médica autorizada, for de interesse da saúde e bem-

estar do participante, a equipe médica poderá remover um participante do evento. 
• Os participantes devem se retirar da corrida, se solicitados para tal por um membro da equipe do 

evento, equipe médica ou qualquer autoridade governamental, incluindo oficiais da polícia e 

bombeiros. 

• Os participantes são responsáveis e assumem a responsabilidade por todas e quaisquer 

despesas médicas incorridas como resultado de treinamento para e/ou participação no evento, 

incluindo, mas sem limitação, ao transporte de ambulância, estada em hospitais, produtos e 

serviços médicos e farmacêuticos. 

• Os oficiais do evento se reservam o direito de atrasar, cancelar ou suspender a corrida devido à 

situação climática severa, de acordo com o Protocolo de Emergência para emergências graves 
e/ou situações climáticas severas. 
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Cronometragem do resultado 
• Todos os participantes receberão um cronômetro antes do evento o qual é fixado em seu 

número de inscrição (bib). 

• O horário do relógio (tiro de largada) é o horário oficial para os atletas de elite, participantes do 

Programa American Development e participantes com Cadeira de Rodas. Os tempos oficiais 
serão registrados desde início da corrida pela buzina de ar até o ponto onde os participantes 

cruzam a linha de chegada. Os tempos serão arredondados ao próximo segundo maior. Os 

tempos líquidos não serão usados para quaisquer fins com relação aos atletas de elite, 

participantes do Programa American Development e participantes com Cadeira de Rodas. 
• Os tempos oficiais dos participantes nas Raias de Largada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L serão 

o tempo eletrônico marcado no cronômetro (tempo líquido) desde quando o participante cruzar a 

linha de largada até o ponto onde o participante cruzar a linha de chegada. 

• O participante deve usar seu cronômetro designado, o qual deve estar permanentemente preso 
ao seu número de inscrição, desde a linha de largada, a fim de marcar um tempo de chegada 

preciso. 

• Os tempos líquidos do participante que exceder a exigência de tempo do evento (6 horas e 30 

minutos) podem não serem reconhecidos como tempos oficiais.   

 

Desclassificação de cronometragem 
• Os participantes pegos usando dois ou mais cronômetros durante a corrida serão 

desclassificados e seus resultados não serão registrados. 
• Os participantes com parciais de tempo irregulares nos pontos de verificação de cronometragem 

oficial serão revistos e podem ser desclassificados. 

• Todos os tempos finais serão revistos antes de se tornarem oficiais. Os participantes receberão 

a oportunidade de recorrer a horas de encerramento não oficiais antes que o horário final seja 

oficial. 
• Os participantes devem começar a prova durante os horários de largada oficiais para fins de 

registros dos tempos oficiais finais. 
 

Prêmios e recompensas em dinheiro 

• De acordo com as sanções da IAAF e USATF, os atletas estão sujeitos às regras anti-doping.  

Uma violação da regra anti-doping durante ou com relação ao evento pode levar à 

desclassificação dos resultados individuais dos atletas, incluindo confisco de todos os prêmios, 

pontos e recompensas. 
• Todos os tempos e posições finais são revistos e julgados oficiais antes da premiação em 

dinheiro ser distribuída. 

• Todo cidadão americano que ser qualificar para o prêmio em dinheiro poderá ter a quantia bruta 
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deduzida de impostos. Formulários W-9 com um Número do Seguro Social (no Brasil CPF) ou ID 

de Imposto (no Brasil CNPJ) e assinados são necessários pela Receita Federal dos EUA (IRS).  
• Todo cidadão estrangeiro que se qualifique para premiação em dinheiro estará sujeito à retenção 

de Imposto de Renda, o qual será deduzido do prêmio em dinheiro conforme exigido pela 

Receita Federal dos Estados Unidos. 

• A idade de um participante no dia da corrida determina sua classificação Masters. Se a 
verificação de idade for solicitada, um documento oficial com foto ou passaporte serão aceitos 

para comprovação da idade. 
• Os participantes podem competir na categoria de gênero com a qual se identificam, sem 

necessidade de divulgação de informações ou outros requisitos. Participantes do grupo etário 

que terminarem entre os cinco primeiros em sua faixa etária são elegíveis para receber prêmios 

e, de acordo com as regras aplicáveis da USATF, os participantes que se qualificarem para tais 
prêmios serão exigidos após a corrida para fornecer uma cópia de um documento oficial com 

foto para verificar as informações de idade e sexo, e pode ser necessário fornecer informações 

adicionais de acordo com as regras da USATF.   
• Após a prova, os atletas qualificados para prêmios em dinheiro ou outros prêmios deverão 

fornecer uma cópia de um documento de identidade oficial com foto para verificar as informações 

de idade e sexo, de acordo com as regras aplicáveis da USATF, e poderão ser solicitados a 

fornecer informações adicionais de acordo com as regras da USATF.    
 
Exceções 

• Qualquer pessoa que renuncie a qualquer uma dessas regras deve apresentar um pedido por 

escrito em não menos que 30 dias antes da data do evento especificando a natureza e as razões 

do pedido. 

 

Alterações / reservas / agradecimentos 
• Os oficiais do evento se reservam o direito de modificar, complementar ou renunciar toda ou 

parte das regras do evento. 

• Os participantes devem estar atentos à qualquer modificação ou complemento das regras do 

evento publicadas antes do evento. 

• O não cumprimento dessas regras, assim como sua alteração, resultará na desclassificação 

imediata, perdas da premiação e remoção dos resultados oficiais. 

 

A Maratona de Chicago Bank of America segue, e os participantes estão sujeitos, às regras 

especificadas pela USATF e IAAF. Visite usatf.org e iaaf.org para mais informações com relação às 

regras ditadas pelos órgãos desportivos governamentais.  


