
Maratona de Chicago Bank of America de 2019  
Perguntas Mais Frequentes para Inscrição 
 
Quando posso solicitar um registro na Maratona de Chicago Bank of America de 2019? 
A janela de participação para a Maratona de Chicago Bank of America de 2019 abriu em 
outubro e irá se encerrar em novembro de 2018. Confira os detalhes na linha do tempo abaixo. 
 
Janela de inscrição de 2019: 

• Inscrições com registro garantido: Terça, 23 de outubro de 2018 às 10h (U.S. Central 
Time) 

• Inscrições com triagem de registro não garantido: Terça, 30 de outubro de 2018 às 10h 
(U.S. Central Time) 

• Todas as inscrições para a Maratona de Chicago Bank of America de 2019 encerram-se 
em: Quinta, 29 de novembro de 2018 às 14h (U.S. Central Time) 

• Triagem de registro não garantido: Terça, 11 de dezembro de 2018 (corredores serão 
notificados ao longo do dia) 

 
Qual é a diferença entre um registro garantido e um não garantido? 
Uma registro garantido assegura um lugar na pista para a Maratona de Chicago Bank of 
America de 2019 , desde que você concorde com os termos desse registro (programa de 
caridade, programa de turismo internacional) ou que esteja qualificado para esse registro 
(finalistas anteriores da Maratona de Chicago, qualificação por tempo, registro cancelado em 
2018, legado do Bank of America Shamrock Shuffle e American Development Program). 
 
Um registro não garantido está sujeito à seleção através de uma triagem. 
 
Tenho que cumprir com padrões de qualificação para obter um registro no evento de 2019? 
Não. Um dos maiores dados demográficos do campo da Maratona de Chicago Bank of America 
é, em primeiro lugar, os maratonistas. Se você não se qualificar para um registro garantido, 
você pode solicitar um registro não garantido. 
 
Como posso assegurar um registro garantido para o evento de 2019? 
Existem várias oportunidades de registro garantidas para o evento de 2019, desde que você 
aceite os termos desse registro ou se qualifique para o mesmo. Saiba mais sobre a participação 
de registro garantido a seguir: 
 

• Qualificação por tempo: Corredores que já alcançaram os padrões de qualificação por 
idade do evento ou se qualificaram para o American Development Program do evento. 

• Finalistas anteriores: Corredores que já completaram a Maratona de Chicago cinco ou 
mais vezes nos últimos 10 anos (2008). 

• Registro cancelado em 2018: Corredores que cancelaram seu registro em 2018. 

• Caridade: Corredores que são provedores de fundos para uma instituição de caridade 
oficial como parte do Chicago Charley Marathon Program. 



• Grupo de Excursão Internacional: Corredores internacionais (não americanos) que 
participam do evento de 2019 com um parceiro oficial do Grupo de Excursão 
Internacional. Requisitos que incluem custo de registro, viagens aéreas, hotel, etc. e 
variam entre operadores turísticos. 

• Legado do Bank of America Shamrock Shuffle: Corredores que completaram o Bank of 
America Shamrock Shuffle 8K quatro ou mais vezes desde 2000 e se inscreveram para o 
Shamrock Shuffle de 2019.  

 
Quais são as minhas chances de participar no evento de 2019 por meio de triagem? 
Isso pode variar de ano para ano e é dependente do número de pedidos recebidos em relação à 
nossa expectativa de participação no dia da corrida. Com o processo de inscrição garantido e 
não garantido, visualizamos um campo diversificado de participantes que está de acordo com 
os campos de participantes que recebemos em Chicago no passado. 
 
Quais informações devo fornecer ao solicitar um registro? 
Para se inscrever para um registro na Maratona de Chicago Bank of America de 2019, você 
precisará fornecer: 
 

• Seu nome 

• Data de nascimento 

• Endereço de correspondência e número de telefone 

• E-mail 

• Tempo de finalização antecipado e/ou passo por milha 

• Informações de seu cartão de crédito 

• Nome de contato e telefone para emergências 
 
Qual é a taxa de registro?  
A taxa de inscrição para a corrida de 2019 é de US$ 205 (USD) para os residentes dos EUA 
(aqueles que vivem em um dos 50 estados, Distrito de Columbia, Porto Rico ou outros 
territórios dos EUA) e de US$ 230 (USD) para aqueles que residem fora dos EUA.  
 
Por que a taxa de inscrição aumentou para o evento de 2019? 
O aumento da taxa de inscrição para a Maratona de Chicago Bank of America de 2019 reflete os 
custos e os recursos necessários para montar uma maratona de classe mundial no coração de 
Chicago. Cada dólar coletado com a inscrição é reinvestido no próprio evento para ajudar a 
cobrir tais despesas e melhorar a experiência geral para os participantes. 
 
A taxa de inscrição será cobrada no meu cartão de crédito durante o ato de inscrição? 
Não. O seu cartão de crédito será cobrado somente se e quando a sua inscrição for aprovada ou 
selecionada através da triagem. 
 
O evento oferece reembolsos? 
Não. A política de nosso evento é que não oferecemos reembolsos ou transferências.  
 



Como vou saber se o meu pedido de registro foi aprovado? 
Quando você envia sua inscrição, você receberá uma confirmação por e-mail indicando que seu 
pedido foi recebido. Por favor, observe que esta não é uma garantia de que você tenha sido 
aceito; é apenas uma confirmação de que recebemos sua inscrição. 
 
Se você solicitou um registro através de uma inscrição de registro garantido, sua inscrição 
passará por um processo de verificação. Este processo poderá levar até 10 ou mais dias úteis. 
Se sua inscrição for aprovada, o seu cartão de crédito será cobrado e você receberá um e-mail 
de confirmação.  
 
Se você solicitou um registro através de uma inscrição de triagem não garantida, você receberá 
um e-mail na terça-feira, 11 de dezembro de 2018, notificando sobre o status do seu pedido 
(selecionado ou não selecionado). Se você for selecionado, seu cartão de crédito será cobrado. 
 
Eu não posso participar do evento de 2019. Posso cancelar meu registro/participação? 
Se você não conseguir participar da Maratona de Chicago Bank of America de 2019, você terá a 
oportunidade de cancelar seu registro de 2019. Você terá então a opção de se inscrever para 
um registro garantido (não complementar) para a Maratona de Chicago Bank of America de 
2020.  
 
Por favor, observe que esta oportunidade não estará disponível para aqueles que receberam 
um registro garantido através dos pedidos de inscrição de caridade ou de grupo de turismo 
cancelados em 2018. 
 


