
 

 

 

 

 

 

Prezado participante, 

  

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

Maratona de Chicago 2019 do Bank of America. Enquanto você estiver aqui, nossa prioridade é garantir 

que você tenha uma experiência segura e bem-sucedida na Maratona de Chicago. Faça sua parte e leia 

todas as informações deste guia.  

  

O guia do participante da Maratona de Chicago 2019 do Bank of America é um manual passo a passo 

para ajudá-lo durante a semana da corrida, desde a sua visita à Abbott Health & Fitness Expo, até a 

manhã da corrida no Grant Park e durante a própria corrida.  

 

Traga este guia com você no fim de semana da corrida. Garantimos que ele será útil! 

  

Como de costume, caso tenha alguma dúvida sobre o evento, entre em contato com nosso escritório 

pelo número 312.904.9800 ou envie um e-mail para office@chicagomarathon.com. 

 

Minha equipe e eu lhe desejamos sucesso nas últimas semanas de treinamento; nos vemos na linha de 

largada no domingo, dia 13 de outubro. 

  

Atenciosamente, 

 

Carey Pinkowski 
Diretor Executivo da Corrida 

Maratona de Chicago do Bank of America 

 

mailto:office@chicagomarathon.com
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Chicagomarathon.com 

O site da Maratona de Chicago do Bank of America (chicagomarathon.com) é um excelente recurso para 

as suas necessidades antes, no dia e após a corrida. Lá, você encontra as informações mais atualizadas 

sobre participantes, eventos e espectadores. 

 

Informações para contato com o evento 

Maratona de Chicago do Bank of America 

Telefone: 312.904.9800 

E-mail: office@chicagomarathon.com  

 

Agenda de eventos  

Sexta-feira, 11 de outubro  

Abbott Health & Fitness Expo; Retirada dos kits 

McCormick Place, North Building, Hall B 

9h00 - 20h00 

 

Sábado, 12 de outubro 

Advocate Health Care International Chicago 5K 

Daley Plaza (50 W. Washington Street) 

Início da corrida: 7h30 da manhã 

 

Abbott Health & Fitness Expo; Retirada dos kits McCormick Place, North Building, Hall B 

9h00 - 18h00 

 

Domingo, 13 de outubro 

Grant Park 

Largada dos Cadeirantes da Maratona (homens) 7h20 

Largada das Cadeirantes da Maratona (mulheres) 7h21 

Largada dos Triciclos Manuais da Maratona 7h22 

Largada dos Atletas com Deficiência (AWD) 7h23 

Largada da Onda 1 (vermelha) 7h30 

Largada da Onda 2 (azul) 8h00 

Largada da Onda 3 (laranja) 8h35 

O acesso dos espectadores ao Grant Park começa às 9h30 

 

Festa Pós-Corrida Biofreeze 27ª Milha 

Grant Park, Butler Field 

9h30 - 16h00 

 

Abbott Health & Fitness Expo  

A Abbott Health & Fitness Expo apresenta mais de 180 expositores do setor de saúde e fitness, que 

oferecem produtos da Maratona de Chicago do Bank of America e as últimas novidades em calçados, 

https://www.chicagomarathon.com/
mailto:office@chicagomarathon.com
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vestuário, nutrição e tecnologia. A Health & Fitness Expo é gratuita e aberta ao público. 

 

Pedimos a todos os participantes da Abbott Health & Fitness Expo que se abstenham de levar sacolas 

grandes e/ou malas para a Health & Fitness Expo. Observe que todos os participantes serão submetidos 

a uma triagem de segurança ao entrar na Health & Fitness Expo. 

 

Visite o site chicagomarathon.com/expo para mais informações. 

 

Localização da Abbott Health & Fitness Expo 

McCormick Place, North Building, Hall B 

2301 S. Martin Luther King Dr. 

Chicago, IL 60616  

 

* Para vir de carro e estacionar, use o endereço acima para o melhor acesso à Abbott Health & Fitness 

Expo. Se você estiver dirigindo, siga as indicações para o Estacionamento A para o local de 

estacionamento mais conveniente. O endereço público para McCormick Place é 2301 S. Lake Shore Drive. 

  

Horário da Abbott Health & Fitness Expo 

Sexta-feira, 11 de outubro, das 9h00 às 20h00 

Sábado, 12 de outubro, das 9h00 às 18h00 

 

Transporte para a Abbott Health & Fitness Expo 

Serviço de transporte gratuito 

Será fornecido serviço de transporte gratuito para a Abbott Health & Fitness Expo de/para estes quatro 

locais: 

  
• Centro da cidade: 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 Rush e Ohio  
• Magnificent Mile: Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue, atrás da loja, 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 

 

Os ônibus operam a cada 15-20 minutos entre as 8h30 e as 20h30 na sexta-feira, 11 de outubro, e das 

8h30 às 18h30 no sábado, 12 de outubro. O horário de saída final da Abbott Health & Fitness Expo será 

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

 

Reduza sua pegada de carbono usando nosso serviço de transporte gratuito ou transporte público para 

a Abbott Health & Fitness Expo no McCormick Place. 

 

 

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
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Autoridade de Trânsito de Chicago  

A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) oferece uma maneira econômica e conveniente para ir e 

voltar da Abbott Health & Fitness Expo. Aprenda a usar o sistema de ônibus e trem da CTA para chegar à 

Abbott Health & Fitness Expo e Grant Park no dia da corrida visitando o site transitchicago.com. 

 

Visite transitchicago.com para mais informações. 

  

Informações tarifárias da CTA 

A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) aconselha todos os participantes e espectadores a 

adquirirem as passagens com antecedência para evitar a espera em longas filas nos aeroportos e no dia 

da corrida. Compre as passagens com antecedência em ventrachicago.com. 

 

Passagem em dinheiro 

Aceita apenas em ônibus da CTA. Valor exato da tarifa (moedas e notas aceitas). Não é possível fazer 

conexões. 
• Valor integral: US$2,50  
• Tarifa reduzida: US$ 1,25 (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos de idade e clientes com Licença de 

Tarifa Reduzida da RTA válida) 

 

Bilhete Ventra 

Os bilhetes Ventra de passeio único (US$ 3) e de 1 dia (US$ 10) estão disponíveis nas máquinas de venda 

automática da estação da CTA. Esses bilhetes descartáveis não podem ser recarregados. Os bilhetes de 

passeio único Ventra incluem uma passagem de valor integral e duas conexões.  

 

Cartão Ventra™ 

Adquira um cartão Ventra por US$ 5 nas máquinas de venda automática na estação da Chicago Transit 

Authority (CTA), nas lojas participantes da Ventra, ligando para 1.877.NOW.VENTRA ou on-line em 

ventrachicago.com. Depois da compra, você poderá registrar o seu cartão para que a cobrança de US$ 5 

seja imediatamente reembolsada como valor do deslocamento para pagar pelos passeios. Basta tocar e 

embarcar, e os valores completos de tarifas e conexões na CTA e no Pace serão deduzidas do seu cartão.  
• Tarifa completa: US$ 2,25 (ônibus); US$ 2,50 (ferroviário); US$ 5 (de O'Hare) * 
• Conexão de valor integral: US$ 0,25 
• Tarifa reduzida: US$ 1,10 (ônibus); US$ 1,25 (ferroviário) (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos de 

idade e a clientes com uma Licença de Tarifa reduzida válida da RTA) 
• Conexão de tarifa reduzida: US$0,15  

 

Pague por até sete viagens com tarifa integral de uma só vez. As conexões devem ocorrer dentro de 

duas horas da primeira viagem. 

 

Você também pode carregar o valor de deslocamento e passes para o seu Ventra Card nas máquinas de 

venda automática da estação CTA, nas lojas participantes, através do aplicativo Ventra, on-line ou por 

telefone. Os passes oferecem viagens ilimitadas em ônibus e trens da CTA por um período especificado 

https://www.transitchicago.com/
https://www.transitchicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
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e incluem 1 dia: US$ 10; 3 dias: US$ 20; 7 dias: US$ 28. Os passes não podem ser compartilhados.  

 

*A taxa de US$ 5 de O'Hare se aplica a pessoas que pagam com o valor de “pagamento por uso” da 

Conta de Deslocamento Ventra. 

 

App Ventra 

O aplicativo Ventra permite gerenciar sua conta Ventra, adicionar valor de deslocamento ou passes ao 

seu cartão Ventra e comprar e usar bilhetes móveis Metra. Para mais informações, visite 

ventrachicago.com/app. 

 

Cartão bancário ou celular habilitado para NFC 

Use seu próprio cartão bancário sem contato ou telefone celular habilitado para NFC com Apple Pay, 

Android Pay ou Samsung Pay para tocar e viajar no CTA e no Pace. Toque no seu cartão ou telefone para 

pagar conforme o uso. Este símbolo:   significa que seu cartão é um cartão sem contato. Agora, há 

conexões disponíveis. Pague até 7 viagens com tarifa integral de uma só vez. As conexões devem ocorrer 

dentro de duas horas da primeira viagem. 

 

Visite ventrachicago.com para mais informações.  

 

Direções de trânsito da CTA para McCormick Place 

Do centro de Chicago (sul da Chicago Avenue) 

Da Michigan Avenue, pegue o ônibus #3 King Drive sentido sul até a King Drive/23rd (localizado na rua 

em frente a McCormick Place). Os ônibus circulam a cada 4-12 minutos. 

 

OU, pegue um ônibus #4 Cottage Grove, sentido sul, até Michigan Avenue/Cermak Road e caminhe dois 

quarteirões na direção leste. Os ônibus circulam a cada 6-15 minutos. 

  

OU, faça a conexão de qualquer uma das linhas de trem da CTA que atendem o centro da cidade para 

um trem da Linha Verde sentido sul em direção a Ashland/63rd ou Cottage Grove e saia na estação 

Cermak-McCormick Place. Caminhe três quarteirões na direção leste na Cermak Road até McCormick 

Place.  

 

Do Centro de Transportes Ogilvie 

Caminhe dois quarteirões ao norte do Centro de Transportes Ogilvie até a estação Clinton da CTA na 

Lake Street. Pegue um trem da Linha Verde em direção a Cottage Grove ou Ashland/63rd até Cermak-

McCormick Place. Caminhe três quarteirões na direção leste na Cermak Road até McCormick Place. 

 

 

 

 

 

https://www.ventrachicago.com/app/
https://www.ventrachicago.com/


6 

 

Da Union Station 

 

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

Faça a conexão para um ônibus #3 King Drive, sentido sul, para King Drive/23rd (localizado do outro lado 

da rua, a partir de McCormick Place). Os ônibus circulam a cada 4-12 minutos. 

* Apenas nos dias de semana 

 

Serviço de trem Metra 

Incentivamos os participantes e espectadores a aproveitarem o passe de fim de semana de US$ 10 da 

Metra para passeios ilimitados no sábado e domingo. Os participantes da Abbott Health & Fitness Expo 

podem a pegar a linha Metra Electric de/para a Health & Fitness Expo. A Metra Electric fornece serviço 

frequente entre McCormick Place e o centro da cidade.  

 

Visite metrarail.com para mais informações. 

 

Linha South Shore  

Convidamos os participantes e espectadores a utilizarem a South Shore Line no fim de semana da 

corrida. A South Shore Line vai de South Bend, Indiana a Chicago, com paradas ao longo do caminho. 

Estacione seu carro em uma das convenientes estações da South Shore Line e vá confortavelmente para 

a Abbott Health & Fitness Expo e para o Grant Park no dia da corrida.  

 

Visite mysouthshoreline.com para obter mais informações sobre estações e bilhetes. 

 

Estacionamento da Abbott Health & Fitness Expo 

Haverá estacionamento disponível para todos os participantes da Abbott Health & Fitness Expo no 

estacionamento A do McCormick Place por uma taxa reduzida de US$ 10. Você deve validar o seu 

bilhete de estacionamento na Health & Fitness Expo para receber a tarifa reduzida.  

 

Visite chicagomarathon.com/expoparking para obter instruções de como chegar ao estacionamento A 

do McCormick Place.  

 

Recolha de kits para participantes 

Bilhete de retirada de kits  

O seu bilhete de retirada de kits (a contracapa deste guia) ou sua versão por e-mail (seja em formato 

eletrônico ou impresso) é a sua prova individual de entrada para a corrida. Você deve apresentá-lo, 

juntamente com um documento de identidade com foto, na área de retirada de kits para participantes 

da Abbott Health & Fitness Expo para receber seu kit de participação (número de peito e dispositivo 

temporizador), sacola do participante e camisa de corrida da Nike. 

 

Confira se as informações do seu bilhete de retirada de kits estão corretas, incluindo nome, endereço, 

idade e sexo. Essas informações são muito importantes para pontuação precisa e envio dos resultados. 

https://metrarail.com/
http://www.mysouthshoreline.com/
https://assets-chicagomarathon-com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/05/Health-Fitness-Expo-parking.pdf
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Para atualizar suas informações, faça login na sua conta de participante ou entre em contato com a 

Maratona de Chicago do Bank of America pelo e-mail office@chicagomarathon.com. 

 

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

reciclado. O uso de poliéster reciclado resulta em menos impacto ambiental durante a produção. 

 

Kit de participação 

O seu kit de participação inclui: 

• Número de peito 

• Dispositivo temporizador MYLAPS BibTag 

• Etiqueta de verificação de equipamento 

• Cupom para cerveja gratuita pós-corrida 312 Urban Wheat Ale* 

 

*Para participantes maiores de 21 anos de idade 

 

Instruções de retirada de kits 

• Você deve retirar pessoalmente o kit e a sacola do participante na Abbott Health & Fitness Expo 

durante o horário regular agendado. Esses itens (kits de participação, sacolas e camisas de corrida) 

não estarão disponíveis para retirada no dia da corrida e não serão enviados pelo correio. 

• Você deve retirar o seu próprio kit e sacola de participante na Health & Fitness Expo. Não será 

permitido aos indivíduos pegar esses itens em nome de outras pessoas.  

• Ao chegar à Expo, você será direcionado para a área de retirada de kits de participação, onde a 

equipe do evento o ajudará em uma das estações de check-in. 

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

de identidade estadual, passaporte etc.), juntamente com um dos documentos a seguir: seu bilhete 

de retirada de kits (a contracapa deste guia) ou a versão enviada por e-mail do seu bilhete de 

retirada de kits (no formato eletrônico ou impresso). 

• Se você perdeu ou não recebeu um bilhete ou e-mail de retirada de kits, vá diretamente ao Balcão 

de Serviços para Participantes, onde a equipe do evento, após a verificação de sua inscrição, 

fornecerá seu bilhete de retirada de kits. 

• Vá até a área de Retirada da Sacola do Participante para receber sua sacola e a camisa de corrida 

Nike; as camisetas serão distribuídas de acordo com o tamanho indicado no seu kit. 

 

Expositores  

Para obter uma lista dos expositores da Abbott Health & Fitness Expo, acesse 

chicagomarathon.com/expo.  

 

Nesta última primavera, a Maratona de Chicago do Bank of America tornou-se uma das primeiras 

signatárias da iniciativa “Esportes pela Ação Climática” da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima. Saiba mais sobre os esforços do evento visitando nosso estande na Abbott Health & 

Fitness Expo. 

 

mailto:office@chicagomarathon.com
https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
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Palco Principal da Abbott Health & Fitness Expo  

As apresentações no Palco Principal da Abbott Health & Fitness Expo darão a você a oportunidade de 

aprender mais sobre o percurso, receber dicas de última hora, ver as últimas novidades em 

equipamentos de corrida e tecnologia e ouvir especialistas do setor e convidados especiais. Visite 

chicagomarathon.com/expo ou o aplicativo móvel Maratona de Chicago do Bank of America para obter 

mais informações sobre o Palco Principal e ver a programação das apresentações. 

 

Nike Pace Team 

A “Nike Pace Team” (Equipe de Ritmo da Nike) ajudará você a definir o seu ritmo no dia da corrida. Os 

“pacers”(marcadores de ritmo) - quase 100 maratonistas experientes - correrão de acordo com os 

tempos de chegada a seguir: 15h00, 15h05, 15h10, 15h15, 15h20, 15h25, 15h30, 15h35, 15h40, 15h45, 

15h50, 15h55, 16h 00, 16h10, 16h20, 16h30, 16h40, 16h50, 17h00, 17h15, 17h30 e 17h45. 

 

Visite o estande da Nike Pace Team na Abbott Health & Fitness Expo para obter mais informações e 

inscrever-se para fazer parte de uma equipe de ritmo. Os marcadores de ritmo estarão disponíveis para 

conversar sobre o plano do dia da corrida, como localizar seu grupo nos pelotões de largada e responder 

a perguntas gerais sobre os marcadores. 

 

Ao entrar para uma Nike Pace Team, você receberá um número de ritmo para usar nas costas durante a 

corrida que indicará seu grupo de ritmo (por exemplo, 16h00) e o identificará como um membro da 

equipe. A participação é gratuita. As equipes de ritmo são alocadas para pelotões específicos. Sua 

atribuição de pelotão pode não permitir que você acesse uma equipe de ritmo específica. 

 

Estande da Bank of America Expo - Energia para percorrer a distância  

Junte-se a nós no estande do Bank of America na Abbott Health & Fitness Expo para participar de 

experiências interativas e receber brindes colecionáveis. Sua família e amigos podem criar placas 

personalizadas de torcida e pegar apitos para usar no dia da corrida e ajudar você com energia para 

percorrer a distância. 

 

Conecte-se à Maratona de Chicago do Bank of America e aos outros corredores em 

bankofamerica.com/chicagomarathon ou pela hashtag #ChicagoMarathon. 

 

Baixe o Guia do Participante 

O Guia do Participante da Maratona de Chicago do Bank of America está disponível na forma digital em 

sete idiomas diferentes, cortesia da CulturaLink. Os participantes podem acessar as várias traduções em 

chicagomarathon.com/participantguide.  

 

A CulturaLink também estará no local durante o fim de semana da corrida, fornecendo serviços de 

tradução para corredores e espectadores na Abbott Health & Fitness Expo, bem como no dia da corrida. 

O serviço dos intérpretes de Língua Americana de Sinais (ASL) e de Espanhol, bem como o serviço de 

tradução de vídeo com base em tecnologia, foram projetados para atender às necessidades de 

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
https://www.bankofamerica.com/chicagomarathon
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/participant-guide/
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corredores e espectadores que estejam em Chicago para a corrida. Para saber mais sobre a CulturaLink e 

seus serviços, visite theculturalink.com. 

 

Corra na Advocate Health Care International Chicago 5K  

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

atrai corredores de todos os 50 estados, mais de 100 países e reúne os moradores da cidade para um 

fim de semana emocionante. Venha de onde vier, junte-se a nós no sábado, 12 de outubro, para a 

International Chicago 5K de 2019. A corrida é a maneira perfeita para maratonistas, fãs do esporte e 

amigos e familiares conhecerem essa cidade internacional e participarem do fim de semana da 

Maratona de Chicago do Bank of America. Não perca a chance de correr pelas ruas do centro de Chicago 

e comemorar a corrida 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 saírem e se manterem ativos participando da Advocate 

Health Care International Chicago 5K! 

 

Sistema de Alerta de Eventos  

O Sistema de Alerta de Eventos (EAS) com código de cores informará as condições da corrida até o dia 

do evento. Os níveis do EAS variam de Baixo (Verde) a Moderado (Amarelo) a Alto (Vermelho) a Extremo 

(Preto), com base principalmente no clima e em outras condições. 

 

• A comunicação por e-mail e site durante a semana da corrida lhe informará o nível atual do EAS e 

fornecerá dicas de preparação para o fim de semana da corrida. 

• As atualizações serão feitas na Abbott Health & Fitness Expo através de anúncios em endereços 

públicos e placas com códigos de cores. 

• No dia da corrida, fique atento ao nível atual do EAS por meio de anúncios em endereços públicos e 

placas/bandeiras com código de cores nas áreas de largada e de chegada e em cada um dos 20 

postos de auxílio ao longo do percurso. 

• Se necessário, informações adicionais de emergência serão comunicadas por e-mail e/ou mensagem 

de texto. 

 

Familiarize-se com o Sistema de Alerta de Eventos antes do dia da corrida, mantenha-se alerta para 

instruções dos oficiais, anunciantes e voluntários da corrida, e tome as precauções para se preparar 

adequadamente para as diferentes condições no dia da corrida. 

 

http://theculturalink.com/
https://www.chicago5k.com/
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Cronograma do dia da corrida 

O Grant Park abre para os corredores às 05h30 

A verificação de equipamento abre às 5h30  

Os pelotões de largada abrem às 5h30  

Pelotões de largada Onda 1 (Vermelha) encerram às 7h20  

Largada dos Cadeirantes da Maratona (homens) 7h20 

Largada das Cadeirantes da Maratona (mulheres) 7h21 

Largada dos Triciclos Manuais 7h22 

Largada dos Atletas com Deficiência (AWD) 7h23 

Largada da Onda 1 7h30 

Pelotões de Largada da Onda 2 (Azul) encerram às 7h45 

Largada da Onda 2 8h00 

Pelotões de Largada da Onda 3 (Laranja) encerram às 8h10 

Largada da Onda 3 8h35 

O Grant Park abre para os espectadores às 9h30 

A Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze começa às 9h30 

A verificação dos equipamentos encerra às 16h 

A Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze encerra às 16h 

 

Os voluntários da equipe verde estarão localizados nas Estações de Desperdício Zero em todo o Grant 
Park para ajudá-lo a descartar materiais em compostagem, reciclagem ou lixo comum. 
 

Grant Park: Linha de Largada 

Transporte público e estacionamento 

Incentivamos você a usar o transporte público para chegar ao Grant Park no dia da corrida. Se você vier 

dirigindo, reserve tempo suficiente para o congestionamento e o fechamento de ruas por causa da 

corrida.  

 

Visite chicagomarathon.com/racedayparking para mais informações. 

 

Autoridade de Trânsito de Chicago 

A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) oferece uma maneira econômica e conveniente de ir e vir do 

https://www.chicagomarathon.com/runners/hotels-travel-parking/#raceday
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Grant Park no dia da corrida. Para obter as informações mais atualizadas sobre viagens e aprender a 

usar o sistema de ônibus e trens da CTA, visite transitchicago.com ou entre em contato com o centro de 

informações de trânsito pelo telefone 312.836.7000. 

 

Serviço de trem Metra  

No dia da corrida, a Metra irá operar trens especiais de chegada e saída. Esses trens operarão além do 

serviço de trem regular programado dos domingos. Incentivamos os participantes e espectadores a 

aproveitarem o passe de fim de semana de US$ 10 da Metra para passeios ilimitados no sábado e 

domingo. Para obter mais informações sobre o serviço Metra, visite metrarail.com ou ligue para 

312.322.6777. 

 

Número de peito 

O seu número de peito da Maratona de Chicago 2019 do Bank of America é um identificador exclusivo e 

deve estar visível e ser usado do lado de fora de sua roupa o tempo todo no dia da corrida. Ele indica a 

sua área de verificação de equipamento (Vermelha, Azul ou Laranja) e a atribuição do pelotão de 

largada (Cadeirantes, Atletas com Deficiência, Desenvolvimento Americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou 

L). 

 

Diretrizes para número de peito: 

• Seu número de peito deve ser fixado com quatro (4) alfinetes na frente da sua camada externa de 

roupa e deve estar visível para obter acesso ao Grant Park e ao seu pelotão de largada. 

• Seu número de peito deve estar visível durante toda a corrida. 

• Não altere (corte, dobre ou oculte) seu número de peito de forma alguma. 

• Prender o número de peito diretamente em cima de um cinto de abastecimento ou de outro kit de 

corrida, especialmente contendo eletrônicos, pode causar um mau funcionamento do seu 

dispositivo de sincronização. 

• Preencha a parte de trás do seu número de peito com seu contato de emergência e informações 

médicas. 

• O seu número de peito é intransferível e deve ser usado apenas por você, participante registrado. 

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

desqualificação.  

• Se o seu número de peito for alterado ou usado incorretamente no dia da corrida, você corre o 

risco de pontuação inadequada e possível desqualificação.   

https://www.transitchicago.com/
https://metrarail.com/
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1. Cupom para cerveja Goose Island: Os participantes maiores de 21 anos de idade (obrigatória 

apresentação de documento com foto) podem trocar essa parte destacável do número de peito 

por uma cerveja Goose Island na Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze. 

2. Etiqueta de reivindicação de verificação de equipamento: Apresente esta etiqueta na sua tenda 

de verificação de equipamento após a corrida para facilitar o processo de busca da sua sacola de 

verificação de equipamento. 

3. Etiqueta de verificação de equipamento: Anexe esta etiqueta à sua sacola de plástico 

transparente de verificação de equipamento. 

4. Cor do número de peito do evento: A cor do seu número de peito indica a localização da sua 

barraca de verificação de equipamento (Branca, Vermelha, Azul ou Laranja). 

5. Letra do pelotão de largada: Essa letra identifica sua atribuição de pelotão de largada (A, B, C, D, 

E, F, G, H, J, K ou L). 

6. Número exclusivo da corrida: Este número é o seu número e identificador exclusivos de corrida. 

Por isso, seu número de peito é intransferível e deve ser usado apenas por você. É estritamente 

proibido transferir o seu número de peito. 

7. Entrada pelo portão sugerido: O portão de entrada sugerido com base na sua atribuição de 

largada. 

 

* A Maratona de Chicago 2019 do Bank of America usará o dispositivo temporizador MYLAPS BibTag 

para registrar seu tempo final líquido. O dispositivo temporizador é permanentemente conectado à parte 

de trás do seu número de peito. Importante: Não remova ou dobre o temporizador do número de peito 

de forma alguma. Usar o número de peito de forma incorreta pode resultar em pontuação inadequada e 

possível desqualificação. Seu tempo será registrado a partir do momento em que você cruza os 

marcadores na linha de largada até cruzar os marcadores na linha de chegada.  

 

Pontos de verificação de segurança e triagem de sacolas 

Antes de entrar no Grant Park no dia da corrida, você deve passar por um dos sete portões de entrada 

de segurança e de triagem de sacolas localizados na Michigan Avenue. Ao entrar no Grant Park, o 

número de peito emitido pelo evento deve estar fixado na camada externa da frente da sua roupa, 
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visível para o pessoal da segurança.  

 

A sua hora de chegada e o portão de entrada serão determinados pela atribuição do pelotão de largada. 

Para nos ajudar a promover um processo suave de entrada e reduzir o tempo de espera nos portões, 

solicitamos que você siga as instruções específicas para sua atribuição de pelotão de largada. 

 

Todas as bolsas serão verificadas pelo pessoal da segurança. Bolsas pessoais (mochilas, malas etc.) não 

serão permitidas; todos os participantes devem usar a sacola de participante de plástico transparente 

emitida pelo evento como equipamento. Não são permitidas Camelbaks® nem qualquer tipo de mochila 

de hidratação. Para evitar dúvidas, são permitidos cintos de hidratação e garrafas de mão. Esteja ciente 

de que você pode ser solicitado a esvaziar o conteúdo desses itens antes de entrar no Grant Park. Os 

participantes que optarem por não verificar o equipamento e não estiverem carregando uma sacola 

poderão acessar o Grant Park através das faixas de segurança expressa designadas. 

 

Reutilize sua sacola de participante após a corrida. Quando estiver pronto para descartar a sacola, leve-a 

até um local que aceite sacolas plásticas para reciclagem em sua área. 

 

Verificação de equipamento  

Você pode guardar pequenos itens pessoais ou roupas durante a corrida na sua área de verificação de 

equipamento, determinada pela sua onda de largada: vermelha, azul ou laranja.  

 

Diretrizes de verificação de equipamento: 

• A verificação de equipamento está disponível apenas para os participantes; espectadores não são 

permitidos na área de verificação de equipamento. 

• Você deve usar sua sacola de verificação de equipamento emitida pela corrida (sua sacola de 

participante de plástico transparente); nenhuma outra bolsa será aceita na verificação de 

equipamento. 

• Remova a etiqueta de verificação do seu número de peito e cole-a na sua sacola. 

• Não guarde itens valiosos, como carteiras, dinheiro, joias, telefones celulares, câmeras, dispositivos 

de música ou eletrônicos, etc.; o evento não é responsável por itens perdidos, roubados ou 

danificados. 

• Você deve mostrar seu número de peito ao deixar e pegar seu equipamento. 

• Peças soltas de vestuário ou outros itens pessoais que não forem colocados na sua sacola plástica 

transparente de verificação de equipamento emitida pelo evento não serão aceitos na verificação 

de equipamento. 

• Todas as sacolas devem ser retiradas até 16h no dia da corrida. As sacolas que não forem retiradas 

antes das 16h serão levadas para a Barraca de Informações Harrison (lado leste da Michigan Avenue 

na Harrison Street), onde poderão ser retiradas pessoalmente das 16h às 20h.   

• Se você precisar pegar sua sacola na Barraca de Informações da Harrison após a corrida, visite 

chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar se ela está disponível para retirada. 

• Quaisquer itens não reclamados até quinta-feira, 31 de outubro de 2019, não estarão mais 

disponíveis.   

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/
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Largada de onda e pelotões de largada 

A Maratona de Chicago do Bank of America tem um processo de largada de ondas e pelotões de largada. 

Sua onda de largada é determinada pela sua atribuição de pelotão de largada: Cadeirantes, atletas com 

deficiência, Desenvolvimento Americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L. Sua atribuição de pelotão de 

largada é indicada no seu bilhete de Retirada de Kits e no número de peito emitido pelo evento.  

 

Diretrizes do pelotão de largada: 
• Seu número de peito corresponde à sua atribuição de pelotão de largada (cadeirantes, atletas 

com deficiência, Desenvolvimento Americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L). 
• Seu número de peito deve ser fixado na frente do seu traje de corrida e deve estar visível para 

obter acesso ao seu pelotão de largada. 
• Você terá acesso apenas ao pelotão de largada atribuído. 
• Os Pelotões de Largada da Onda 1 (American Development, A, B, C, D e E) serão encerrados às 

7h20. 
• Os Pelotões de Largada da Onda 2 (F, G e H) serão encerrados às 7h45. 
• Os Pelotões de Largada da Onda 3 (J, K e L) serão encerrados às 8h10. 
• Família e amigos não terão permissão para acompanhar os participantes até a área de largada. 
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Onda 1 (Vermelho)  

Verificação de Equipamento Vermelha* 

Pelotões de Largada: A, B, C, D e E 

Hora de chegada sugerida: 05h30 da manhã 

 

Portões de entrada sugeridos 
• Pelotão de Largada A: Portão de Entrada # 5 - Ida B. Wells 
• Pelotão de Largada B: Portão de Entrada # 4 - Ida B. Wells 
• Pelotão de Largada C: Portão de Entrada # 3 - Van Buren 
• Pelotão de Largada D: Portão de Entrada # 2 - Van Buren 
• Pelotão de Largada E: Portão de Entrada # 1 - Jackson 

 

Pelotões de Largada encerram: 7h20 

Se você não estiver no seu pelotão de largada às 7h20, deverá largar ao final da onda atribuída. 

 

Início da corrida: 7h30 da manhã 
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Onda 2 (Azul) 

Verificação de Equipamento Azul 

Pelotões de Largada: F, G e H  

Hora de chegada sugerida: 6h da manhã 

 

Portões de entrada sugeridos 
• Pelotão de Largada F: Portão de Entrada # 4 - Ida B. Wells 

Portão de Entrada # 5 - Ida B. Wells 
• Pelotão de Largada G: Portão de Entrada # 2 - Van Buren 

Portão de Entrada # 3 - Van Buren 
• Pelotão de Largada H: Portão de Entrada # 1 - Jackson 

 

Pelotões de Largada encerram: 07h45 da manhã 

Se você não estiver no pelotão de largada às 7h45, deverá largar ao final da onda atribuída. 

 

Início da corrida: 8h00 da manhã 
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Onda 3 (Laranja)  

Verificação de Equipamento Laranja 

Pelotões de Largada: J, K e L  

Hora de chegada sugerida: 06h30 da manhã 

 

Portões de entrada sugeridos 
• Pelotão de Largada J: Portão de Entrada # 4 - Ida B. Wells 
• Pelotão de Largada K: Portão de Entrada # 5 - Ida B. Wells 

Portão de Entrada # 6 - Harrison 
• Pelotão de Largada L: Portão de Entrada # 6 - Harrison 

Portão de Entrada # 7 - Harrison 

 

Pelotões de Largada encerram: 8h10 

Se você não estiver no seu pelotão de largada às 8h10, deverá largar ao final da onda atribuída. 

 

Início da corrida: 08h35 da manhã 
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Procedimentos da linha de largada 

O último participante de cada onda levará, aproximadamente, 20 a 25 minutos para cruzar a linha de 

largada. Favor aderir à sua onda e hora de largada atribuídas. Lembre-se de que seu horário oficial não 

começará até que você cruze o tapete na linha de largada. Siga sempre as instruções dos oficiais e 

voluntários da corrida para uma largada segura e ordenada. 

 

Após o início da corrida, os Voluntários da Equipe Verde coletarão as roupas descartadas dentro e ao 

redor dos pelotões de largada. Todas as roupas coletadas na largada serão doadas para o Illinois 

Amvets. 

 

Instalações para a troca de roupas dos participantes  

Para sua comodidade, há vestiários disponíveis perto das áreas de verificação de equipamento no Grant 

Park. 

 

Fluidos pré-corrida, suprimentos e instalações sanitárias  

Haverá Gatorade Endurance Formula (lima-limão), Gatorade Endurance Carb Energy Drink, Gatorade 

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

áreas de hidratação da largada. Outros suprimentos, como Band-Aids, alfinetes e lubrificante para a 

pele, estarão disponíveis nas barracas de suprimentos antes da corrida, perto da verificação de 

equipamento atribuída para você. As instalações sanitárias serão posicionadas perto das entradas do 

pelotão.  

 

Consulte o mapa do Grant Park para locais específicos. 

 

Informações apresentadas pela Molex  

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

Barracas de Informações disponíveis para ajudar os participantes e espectadores com informações sobre 

eventos, mapas do percurso e consultas gerais sobre eventos, bem como itens perdidos e achados. As 

Barracas de Informações estarão localizadas nas seguintes áreas: 

 

• No lado leste da Michigan Avenue, na 11th Street 

• No lado leste da Michigan Avenue, na Harrison Street 

• No lado leste da Michigan Avenue, em Jackson Drive  

• Nas instalações de Verificação de Equipamento Buckingham Fountain (Barraca de Informações 

apenas para participantes) 

• Lado norte da Jackson Drive entre a Columbus Drive e a Lake Shore Drive 

• Na esquina noroeste de Ida B. Wells Drive e Columbus Drive 

 

Achados e perdidos  

Itens perdidos e achados serão coletados na Abbott Health & Fitness Expo durante o fim de semana da 

corrida e no Grant Park no dia da corrida. Se você estiver procurando por um item perdido, vá até a 

barraca de informações mais próxima para obter mais informações ou visite 
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chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar se o item foi entregue aos achados e perdidos do 

evento. Após as 16h do dia da corrida, os itens poderão ser recuperados na Barraca de Informações 

Harisson (lado leste da Michigan Avenue na Harrison Street) até às 20h. Os itens não reclamados até 

quinta-feira, 31 de outubro de 2019, não estarão mais disponíveis. 

 

Use as calçadas e passarelas designadas no Grant Park para ajudar a preservar a folhagem em um dos 

melhores espaços verdes de Chicago. 

 

Percurso 

Postos de auxílio  

Vinte postos de auxílio estão localizados ao longo do percurso, com distância de aproximadamente um a 

dois quilômetros entre si. Cada posto de auxílio consiste nas seguintes comodidades nesta ordem:  

 

• Tenda Médica com acesso a um veículo de Transporte de Corredores* 

• Instalações sanitárias 

• Gatorade Endurance Formula (sabor lima-limão) 

• Anunciante de endereço público 

• Água 

 

*Os veículos de Transporte de Corredores fornecem transporte não emergencial de volta ao Grant Park 

no caso de um participante não conseguir completar a corrida. 

 

O Gatorade Endurance Carb Energy Chews estará disponível nos sabores Laranja e Ponche de Frutas no 

Posto de Auxílio 10 (Milha 13,2). Uma porção de Gatorade Endurance Energy Chews fornece 31 gramas 

de carboidratos, 110 mg de sódio e 120 calorias. 

 

O Gatorade Endurance Energy Gels estará disponível nos sabores Maçã e Pera, Baunilha, Blackberry e 

Manga no Posto de Auxílio 14 (Milha 18,2). Uma porção de Gatorade Endurance Energy Gel fornece 20 

gramas de carboidratos, 100 mg de sódio e 80 calorias. 

 

Os Postos de Auxílio 15 a 18 (milhas 19,5 a 23,5) oferecerão bananas. 

 

O Spray para Alívio da Dor Biofreeze estará disponível na Zona de Alívio da Dor Biofreeze, localizada na 
Milha 21,2 (Cermak Road e Archer Avenue). Apliquem o Spray de Alívio da Dor Biofreeze para aliviar 
dores, para que possam #FeelNoLimits (sentir-se sem limites). O pessoal treinado da Biofreeze estará no 
local para aplicar o produto aos participantes. 
 

Familiarize-se com os locais e ofertas de cada posto de auxílio e prepare-se para uma movimentação 

mais lenta nessas áreas. Os postos de auxílio têm, aproximadamente, dois quarteirões de comprimento, 

mesas com Gatorade Endurance Formula e linha de água nos dois lados da rua. Continue andando pelo 

posto de auxílio se as primeiras mesas estiverem muito cheias para obter líquidos. 

 

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/
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Posto de Auxílio Localização   Milha Items* 

1 State St. entre Randolph St. e Madison St.   1,6 G, W 

2 LaSalle St. entre Ohio St. e Huron St.   3,2 G, W 

3 Stockton Dr. ao norte de LaSalle St.   5,0 G, W 

4 Cannon Dr. norte de Fullerton Pkwy.   5,8 G, W 

5 Inner Lake Shore Dr. entre Cornelia Ave. e Addison St.  7,3 G, W 

6 Broadway, entre Aldine Avenue. e Avenida Belmont.  8,8 G, W 

7 Clark St. entre a Avenida Belden. e Webster St.   10,1 G, W 

8 Wells St. entre a North Avenue. e Burton Pl.   11,5 G, W 

9 Wells St. entre a Grand Avenue. e Hubbard St.   12,6 G, W 

10 Franklin St. entre Washington Blvd. e Madison St.  13,2 G, W, GC 

11 Adams St. entre Racine Ave. e Throop St.   14,6 G, W 

12 Jackson Blvd. entre Honore St. e Ogden Ave.   15,8 G, W 

13 Jackson Blvd. entre Sangamon St. e Green St.   17,0 G, W 

14 Taylor St. entre Racine Ave. e Loomis St.    18,2 G, W, GG 

15 18 St. entre a Blue Island Ave. e Throop St.   19,3 G, W, B 

16 Canalport Ave. entre Halsted St. e Cermak Rd.   20,2 G, W, B 

17 Avenida Wentworth. entre a 29th St. e a 31st St.  22,3 G, W, B 

18 Indiana Ave. entre 34th St. e 33rd St.   23,5 G, W, B 

19 Michigan Ave. entre 28th e 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 

 

Neste ano, as Estações de Desperdício Zero do Grant Park e todos os postos de auxílio ao longo do 

percurso coletarão resíduos orgânicos, incluindo copos de água, copos de Gatorade Endurance, cascas 

de banana e outros restos de comida, que serão transformados em solo rico em nutrientes e doados a 

jardins da comunidade local. 

Limite de tempo do percurso 

A Maratona de Chicago do Bank of America tem um limite de tempo de 6 horas e 30 minutos. Após esse 

período, o percurso será reaberto ao tráfego de veículos. Você deve manter um ritmo de 15 minutos por 

milha (aproximadamente) ou menos, completando a distância total da maratona – da linha de largada à 

linha de chegada – dentro dos requisitos de tempo do evento. Aqueles que terminarem fora do prazo 

não serão registrados como finalistas oficiais e podem não receber apoio total no percurso dos postos 

de auxílio e pessoal de segurança no trânsito. 

 

Pontos de verificação de tempo, relógio e marcadores de milha 

Os pontos de verificação de tempo são posicionados na linha de largada, a cada 5 km, no ponto 

intermediário (21 km) e na linha de chegada. O seu dispositivo temporizador MYLAPS BibTag registrará 
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os tempos parciais em cada um desses pontos de verificação. 

 

Relógios digitais são posicionados na linha de largada, em todo o percurso e na linha de chegada para 

informar o tempo decorrido da corrida. Marcadores de milha e quilômetros estão posicionados a cada 

milha e a cada 5km para ajudá-lo a localizar os relógios. Relógios digitais na linha de chegada exibem o 

tempo decorrido da corrida, que começa com a largada da Onda 1 (7h30). Seu tempo individual de 

corrida pode variar dependendo de quando você cruza a linha oficial da largada. 

 

Dispositivos proibidos no percurso 

Não são permitidos dispositivos com rodas no percurso da Maratona de Chicago do Bank of America por 

qualquer pessoa que não seja cadeirante registrada e autorizada, participantes de equipes de triciclo 

manual e duo. Entre os dispositivos de rodas proibidos estão cadeiras de rodas e triciclos manuais não 

registrados, carrinhos de bebê, skates, patins e bicicletas. 

É proibido o uso de bastões de selfie, suportes de câmera, dispositivos de vídeo, computadores ou 

dispositivos similares por qualquer pessoa durante a participação no evento. 

Não são permitidas Camelbaks® ou qualquer tipo de mochila de hidratação. Para evitar dúvidas, são 

permitidos cintos de hidratação e garrafas de mão. Esteja ciente de que você pode ser solicitado a 

esvaziar o conteúdo desses itens antes de entrar no Grant Park.  

Dispositivos de música com fones de ouvido são permitidos para uso no percurso; no entanto, os 

participantes devem estar sempre alertas ao ambiente e prestar atenção aos anúncios importantes 

feitos no Grant Park e ao longo do percurso. Dispositivos de música com fones de ouvido não são 

permitidos para atletas no Programa de Desenvolvimento Americano. 

Outros itens proibidos na rota do percurso incluem, entre outros, bolsas grandes (mochilas, malas e 

malas com rodinhas), coolers rígidos, trajes que cubram o rosto, quaisquer roupas volumosas disformes 

que se estendam além do perímetro do corpo, adereços e equipamentos que não sejam próprios para 

corrida, animais de estimação/animais (exceto animais de serviço), bebidas alcoólicas, substâncias 

ilegais, cadeiras, armas, aeronaves de controle remoto e drones.  

Observe que todos os itens considerados perigosos ou inapropriados serão confiscados a critério 

exclusivo do pessoal da segurança. 

Sustentabilidade  

A incorporação de práticas ambientalmente e socialmente responsáveis é parte importante do 

planejamento operacional, preparação e execução da Maratona de Chicago do Bank of America. Em 

2018, a Maratona de Chicago do Bank of America foi nomeada um evento certificado “Evergreen 

Inspire” pelo Conselho para Esportes Responsáveis, em reconhecimento ao nosso compromisso 

contínuo com a gestão ambiental e a responsabilidade social. Pedimos que junte-se a nós no fim de 

semana da corrida, em nossos esforços para ser um evento mais sustentável.    
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Grant Park: Linha de chegada 

Procedimentos da linha de chegada  

Para maior comodidade e segurança de todos os participantes, continue correndo até a área da 

chegada. Não é permitido parar ou se demorar na linha de chegada ou após a linha de chegada. Os 

participantes que se sentarem ou se deitarem na área de chegada serão imediatamente levados para a 

barraca médica e não serão liberados até que a equipe médica os libere. Os voluntários estarão 

posicionados logo após a linha de chegada, na área de recuperação de corredores, para distribuir 

Heatsheets™ (cobertores de alumínio) e medalhas de finalização. Depois de sair da área de chegada, não 

há reentrada. 

 

As heatsheets coletadas no dia da corrida serão transformadas em placas Trex (um material alternativo 

de madeira) e usadas para fazer bancos que serão doados às comunidades afetadas pela corrida. 

 

Refrescos Mariano para Corredores 

Os refrescos estarão disponíveis após a linha de chegada, na área de Refrescos para Corredores 

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

de Recuperação de Proteínas Gatorade Whey e uma variedade de outros produtos alimentares Simple 

Truth do Mariano's Fresh Market. Para participantes maiores de 21 anos, a Goose Island Beer Co. de 

Chicago fornecerá cervejas 312 Dry-Hopped Urban Wheat Ale gratuitas. 

 

Após a corrida, procure os voluntários distribuindo Maçãs de Michigan na área de Refrescos para 

Corredores. Reabasteça seu corpo com uma guloseima saudável e de origem local. 

 

Reunião de Corredores 

Encontre-se com amigos e familiares após a corrida, na Reunião dos Corredores. Placas com letras (A-Z) 

serão apresentados na Columbus Drive, ao lado da Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze, para 

facilitar os locais de encontro por nome. Ao fazer planos para se reunir com sua família e amigos, leve 

em consideração o tempo necessário para chegar até a área de chegada e retirar sua sacola na 

verificação de equipamento. Além disso, não se esqueça de fazer um plano reserva caso você não 

consiga localizar seu grupo no Grant Park. Depois de encontrá-los, vá para a Festa Pós-Corrida da 27ª 

Milha da Biofreeze para comemorar a sua chagada. 

 

Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze 

Depois de reencontrar seus entes queridos, comemore a sua conquista na Festa Pós-Corrida da 27ª 

Milha da Biofreeze no Butler Field, perto da linha de largada na Columbus Drive e Jackson Drive. A 

celebração ao ar livre contará com música ao vivo, alimentos e bebidas à venda. Os participantes 

maiores de 21 anos (documento com foto é obrigatório) podem trocar a parte destacável de seu 

número de peito por uma cerveja Goose Island 312 Urban Wheat Ale ou uma cerveja Born + Raised 

Cream Ale. 

 

A Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze é aberta ao público das 9h30 às 16h, com música ao vivo 
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a partir das 10h30 e troca de cupons e venda de cervejas das 9h30 às 15h30. 

 

Considere levar uma garrafa de água reutilizável ou reutilizar sua garrafa Aquafina da área de Refrescos 

para Corredores do Mariano’s no dia da corrida. Postos de abastecimento de água serão localizados nas 

áreas de verificação de equipamento e na Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze.  

 

Massoterapia 

Mais de 200 voluntários treinados em massagem oferecerão massoterapia gratuita pós-corrida aos 

participantes das 10h às 16h. A Barraca de Massagens estará localizada dentro da Festa Pós-Corrida da 

27ª Milha da Biofreeze, na esquina sudeste, próximo à Petrillo Band Shell.  

 

Resultados dos corredores 

Pesquise o seu resultado final na tenda de resultados dos corredores, dentro da Festa Pós-Corrida da 

27ª Milha da Biofreeze. Haverá voluntários à disposição para ajudar os participantes e espectadores a 

buscarem os resultados não oficiais. 

 

Continue sua comemoração pós-corrida com a Goose Island Beer Co.  

A Goose Island orgulha-se de estar à frente dos refrescos do dia em Chicago. Desfrute de uma 312 

Urban Wheat Ale ou de uma Born + Raised Cream Ale na Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze, 

no Butler Field do Grant Park, logo após a corrida.  

  

Após a Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze, continue a comemoração em uma das cinco 

Celebrações Pós Corrida da Goose Island pela cidade. Seja um dos primeiros trezentos e doze corredores 

a chegar com uma medalha de finalista de 2019, em qualquer um dos cinco locais, e a primeira 312 

Urban Wheat Ale é por nossa conta! 

  

Este ano, as celebrações pós-corrida da Goose Island ocorrerão 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 

Goose Island Brewhouse 
1800 N Clybourn Ave.  
Chicago, IL 60614 
 

 

 

Visite o vagão da Goose Island na Abbott Health & Fitness Expo para experimentar uma seleção de 

cervejas da Goose Island.   
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Pós-corrida 

Resultados da corrida  

Os resultados não oficiais da corrida estarão disponíveis no dia da corrida em chicagomarathon.com. A 

edição de segunda-feira, 14 de outubro, do Chicago Tribune incluirá a cobertura do dia e listagens de 

resultados não oficiais na seção comemorativa da Maratona de Chicago 2019 do Bank of America.* 

 

Assim que os resultados da corrida forem considerados oficiais, todos os finalistas oficiais receberão um 

link por e-mail para baixar o certificado digital de finalista. Todos os finalistas oficiais receberão o livro 

de resultados da Maratona de Chicago 2019 do Bank of America, enviado após o evento, com uma lista 

completa de resultados, cobertura do dia da corrida e fotos. 

 

*Devido aos prazos de produção, o Chicago Tribune não pode garantir, mas fará todos os esforços para 

incluir os nomes de todos os participantes que terminarem a Maratona de Chicago do Bank of America 

em menos de 6 horas e 30 minutos. 

 

Divisões por idade e prêmios 

As medalhas de finalistas gravadas e personalizadas serão concedidas aos cinco primeiros colocados de 

cada faixa etária listada abaixo. As medalhas de faixa etária serão enviadas aos vencedores após 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 ou mais 

 

Médico  

Suporte médico  

O suporte médico está disponível em 21 locais do percurso: todos os 20 postos de auxílio e uma barraca 

médica adicional na milha final. As barracas médicas são indicadas por placas altas, vermelhas, com o 

ícone médico. Cada barraca médica é composta por uma equipe de profissionais médicos, equipada com 

suprimentos de emergência e primeiros socorros e tem acesso ao serviço de ambulância. 

 

No Grant Park, a Barraca Médica Principal, a Barraca de Podologia e o Posto de Gelo estão localizados 

logo após a linha de chegada. Uma barraca médica adicional está localizada no Grant Park, ao lado da 

Festa Pós-Corrida da 27ª Milha da Biofreeze.  Para a segurança de todos os participantes, somente 

aqueles que necessitam de assistência médica podem acessar as instalações médicas. 

 

Colabore, salve uma vida! Participantes, voluntários e equipe do evento receberão um link para acessar 
um vídeo com instruções de RCP Exclusiva com as Mãos pelo e-mail da EAS da semana de corrida.  
 

Serviço de Transporte de Corredores  

Os veículos de Transporte de Corredores fornecem transporte não emergencial de todos os 20 postos de 

auxílio de volta ao Grant Park no caso de um participante não conseguir completar a corrida. As placas 

de Transporte de Corredores e os voluntários com coletes verdes estarão localizados em cada barraca 

https://www.chicagomarathon.com/
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médica do percurso. 

 

Programa Safe and Well da Cruz Vermelha Americana  

Se um participante for transportado para um hospital local a critério da equipe médica, a equipe Safe 

and Well da Cruz Vermelha Americana da Grande Chicago estará disponível no Grant Park para fornecer 

informações sobre esse paciente aos seus familiares e amigos. A equipe do Safe and Well pode ser 

encontrada nas barracas de informações localizadas em todo o Grant Park, assim como na Estação de 

Informações Médicas do Programa Safe and Well da Cruz Vermelha Americana, localizada na Barraca 

Médica para Espera da Família localizada na Jackson. Os membros da família também podem ligar para 

888.659.9877 para falar com um Operador do Safe and Well para obter informações sobre um paciente. 

Consulte o mapa do percurso para saber os locais e informe seus amigos e familiares sobre esse serviço 

antes do dia da corrida. 

 

Hospitalidade e promoções 

Barraca de Hospitalidade da Balbo  

Se você comprou um ingresso para a Barraca de Hospitalidade da Balbo, seu ingresso para acesso ao 

local e instruções para o dia da corrida deve ser retirado na janela de Ingressos para Hospitalidade 

localizada na área de Serviços para Participantes da Abbott Health & Fitness Expo. Os ingressos serão 

mantidos no nome da pessoa que os comprou. 

 

Se você comprou ingressos para duas pessoas ou mais, os ingressos serão mantidos no nome do 

comprador.  Para retirar os ingressos comprados por outra pessoa, o interessado deve trazer um 

documento com foto e uma declaração de permissão assinada do comprador original. Os bilhetes de 

hospitalidade devem ser retirados na Abbott Health & Fitness Expo durante o horário regular. Você não 

poderá acessar a Barraca de Hospitalidade da Balbo no dia da corrida sem o seu bilhete. * 

 

* Corredores e espectadores precisam de ingressos para entrar na Barraca de Hospitalidade da Balbo. 

 

Mercadoria oficial da Nike na Maratona de Chicago do Bank of America  

Comemore sua experiência na Maratona de Chicago do Bank of America com produtos oficiais 

oferecidos pela Nike. A coleção oficial de produtos inclui roupas comemorativas de corrida e estilo de 

vida e pode ser comprada nos seguintes locais a partir de 19 de setembro de 2019. Produtos oficiais de 

finalistas estarão disponíveis no sábado, 12 de outubro, apenas na Nike Chicago, Nike Running 

Bucktown e Nike.com. 
• Abbott Health & Fitness Expo (11 e 12 de outubro) 
• Nike Chicago, 669 N. Michigan Ave. 
• Nike Running Bucktown, 1640 N. Damen Ave. 
• Nike.com 

• Fleet Feet Old Town, 1706 N. Wells St.   

• Heartbreak Hill Running Company, 2148 N. Halsted St. 

 

https://www.nike.com/
https://www.nike.com/
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Mercadoria comemorativa  

Os produtos comemorativos da Maratona de Chicago 2019 do Bank of America serão vendidos na 

Abbott Health & Fitness Expo.  

 

Visite chicagomarathon.com/commemorativemerchandise para mais informações. 

 

Fotos da corrida por MarathonFoto 

A MarathonFoto é a empresa oficial responsável pelas fotos da Maratona de Chicago do Bank of 

America há três décadas. Este ano, a MarathonFoto terá mais de 120 fotógrafos estrategicamente 

posicionados em 13 locais diferentes ao longo do percurso, além de estar na linha de chegada. Após o 

seu grande final, posicione-se em frente ao cenário personalizado de finalista da Maratona de Chicago 

do Bank of America e exiba sua medalha. Fotos espontâneas adicionais serão tiradas na Festa Pós-

Corrida da 27ª Milha da Biofreeze. Sua foto na linha de chegada estará disponível 30 minutos após a 

corrida, juntamente com uma oferta exclusiva. Todas as fotos dos participantes no evento serão 

carregadas nas páginas individuais dos corredores nos dias seguintes ao evento.   

 

Visite marathonfoto.com para mais informações. 

 

GO Airport Express  

O GO Airport Express oferece transporte compartilhado eficiente e econômico a partir dos aeroportos 

O'Hare e Midway. Os balcões GO Airport Express podem ser encontrados na área de retirada de 

bagagem do aeroporto. Os contadores O'Hare estão localizados no Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 e 

fora do Terminal 5. O balcão do Midway Airport está localizado no Portão 2. Os ônibus partem a cada 

15-20 minutos de O'Hare e a cada 20-25 minutos de Midway. 

 

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

de três ou mais receberão um desconto maior e pagarão US$ 16 por pessoa. Visite 

airportexpress.com/reservations para fazer uma reserva ou ligue para 800.284.3826 e use o código 

"MARATHON".  Para fretamentos particulares, ligue para 773.843.2420. 

 

Pacote de Resultados Comemorativos do Chicago Tribune 

O Pacote de Resultados Comemorativos, exclusividade do Chicago Tribune, é uma seção premium para 

se guardar de lembrança com os nomes e horários de todos os finalistas da Maratona de Chicago até as 

18h30:59. Faça um pedido antecipado agora na sua conta de participante para receber o pacote 

completo, que inclui: 

• Seção Oficial dos Resultados da Maratona de Chicago do Bank of America 

• As edições de domingo (dia da corrida) e segunda-feira (pós-corrida) do Chicago Tribune, com a 

prévia e o resumo da cobertura 

• Uma gravura de felicitações (10″ x 10,5″) 

• Envio e Manuseio 

Tenha a lembrança que celebra sua incrível conquista - uma conquista de uma vida, digna de virar 

notícia. 

https://chicagomarathoncm.tsmgi.net/
https://www.marathonfoto.com/
https://www.airportexpress.com/reservations
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Flores à venda City Scents  

A City Scents está oferecendo arranjos florais e buquês com as mensagens “boa sorte” e “parabéns” 

para compra on-line e no dia da corrida. Para entrega em um hotel, casa ou escritório, acesse a página 

da loja da Maratona em chicagomarathon.com ou ligue para 312.836.0211 ou 800.886.1050; ou visite a 

loja na 209 E. Ohio Street. A City Scents também oferece buquês de flores à venda no dia da corrida, no 

Grant Park, em quatro locais próximos à área de largada/chegada.  

 

Informações ao espectador 

Assista ao vivo no dia da corrida 

A NBC 5 Chicago e a Telemundo Chicago farão a cobertura completa de TV ao vivo e a transmissão ao 

vivo da Maratona de Chicago do Bank of America no domingo, 13 de outubro. As transmissões ao vivo 

da NBC 5 Chicago e da Telemundo serão transmitidas das 7h às 11h e estarão disponíveis em 

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

 

Ouça ao vivo no dia da corrida 

A 670 A Score Sports Radio fornecerá cobertura completa de rádio, ao vivo, da Maratona de Chicago do 

Bank of America no dia da corrida, das 7h às 11h. Ouça a cobertura emocionante de Josh Liss e analistas 

especializados comentando todos os acontecimentos no domingo, 13 de outubro.  

 

Faça o download do aplicativo Maratona de Chicago 2019 do Bank of America, desenvolvido pela TCS   

O App Maratona de Chicago 2019 do Bank of America, desenvolvido pela Tata Consultancy Services, é o 

recurso perfeito para se preparar para a Maratona de Chicago 2019 do Bank of America. Esteja você 

correndo ou assistindo, o aplicativo gratuito para celular inclui tudo o que você precisa para estar 

preparado para uma ótima experiência na semana da corrida.  

 

O aplicativo de 2019 traz rastreamento ilimitado de corredores ao vivo, perfis de atletas de elite, 

transmissão ao vivo, condições climáticas em tempo real, mapa interativo do percurso, 

compartilhamento de números de peito, loja da maratona, fotos de eventos e muito mais!  Disponível 

agora na App Store e no Google Play. 

 

Evite imprimir materiais de participante. Em vez de imprimir, aproveite os materiais digitais dos eventos, 

como o Aplicativo da Maratona de Chicago 2019 do Bank of America, desenvolvido pela TCS. 

 

Resultados ao vivo em chicagomarathon.com 

Veja os resultados da corrida ao vivo em chicagomarathon.com. O site de corridas otimizado para 

celular permite que os espectadores vejam nossa tabela de classificação e acompanhem amigos e 

familiares, recebendo atualizações e divisões em tempo real a cada 5km. 

 

Zona da Torcida do Bank of America - Milha 26  

Incentive seus amigos e familiares a se juntarem ao Bank of America no percurso, em nossa inspiradora 

zona da torcida, onde acessórios de torcida estarão à disposição para que eles mostrem seu apoio! 

Esteja atento ao som dos apitos ao entrar na zona da torcida do Bank of America. O DJ e a linha de 

https://www.chicagomarathon.com/
https://www.nbcchicago.com/
https://www.telemundochicago.com/
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/
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tambores estarão presentes para encorajá-lo na reta final em direção à linha de chegada. A zona da 

torcida do Bank of America começa na Michigan Avenue e na 16th Street e continua na Roosevelt.  

 

Conecte-se à Maratona de Chicago do Bank of America e aos outros corredores em 

bankofamerica.com/chicagomarathon ou pela hashtag #ChicagoMarathon. 

 

Festa de Rua pela Caridade 

Milhares de participantes da Maratona de Chicago do Bank of America estão correndo e arrecadando 

fundos em nome de importantes causas locais, nacionais e globais. Para comemorar o impacto causado 

por esses participantes, a Maratona de Chicago do Bank of America realizará uma Festa de Rua pela 

Caridade perto da Milha 15. Convidamos espectadores, familiares e amigos a torcer pelos corredores 

pela caridade na Festa de Rua pela Caridade na Adams Street e na Loomis Street, perto da Whitney 

Young High School.  

 

Desde 2012, os corredores da Maratona de Chicago do Bank of America arrecadaram mais de US$ 200 

milhões em nome de causas locais, nacionais e mundiais. Visite chicagomarathon.com/charity para 

saber mais sobre as organizações beneficiadas pelo programa e como você pode fazer a diferença! 

 

Regras do evento 

As regras a seguir têm como objetivo ajudar a produzir e conduzir um evento em grande escala, garantir 

a segurança de todos os participantes, atender aos requisitos das licenças do governo local e estar em 

conformidade com o regulamento do USA Track & Field (USATF) e da Associação Internacional de 

Federações de Atletismo (IAAF) com relação aos registros de desempenho dos participantes e 

responsabilidade do evento. 

 

Participação 
• Os inscritos devem ser capazes de completar a distância total, da linha de largada à linha de 

chegada, dentro do prazo de 6 horas e 30 minutos. 
• Para se registrar, você deve ter 16 anos ou mais no dia do evento. Os inscritos menores de 18 

anos devem ter a solicitação assinada por um dos pais ou responsável legal. 
• Cada participante deve assinar um termo de responsabilidade antes de participar do evento, 

como parte do processo de inscrição. Os inscritos menores de 18 anos devem ter a solicitação 

assinada por um dos pais ou responsável legal. 
• O requisito de horário do evento e a idade mínima se aplicam a todas as formas de inscrição e 

participação no evento. 
• Qualquer participante que esteja buscando adaptação em relação a uma deficiência deve enviar 

uma solicitação por escrito ao Coordenador do Atleta com Deficiência pelo e-mail 

awdprogram@chicagomarathon.com. 
• Os números de peito dos participantes são identificadores pessoais específicos e não podem ser 

trocados, transferidos ou vendidos para nenhuma outra pessoa. 
• A venda e/ou transferência de entradas/números de peito de corrida é estritamente proibida e 

resultará na desqualificação e/ou banimento de qualquer pessoa envolvida em eventos futuros. 

https://www.bankofamerica.com/chicagomarathon
https://events.hakuapp.com/events/a661577e2f70f66b2cbc/charity_partners
mailto:awdprogram@chicagomarathon.com
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• As participações em corridas e compras acessórias não são reembolsáveis e são intransferíveis 

em qualquer circunstância. 

 

Retirada de kits (número de peito) 
• Os participantes devem retirar os seus próprios kits na Abbott Health & Fitness Expo durante o 

horário regular. Sem exceções. 
• Participantes devem fornecer documento de identificação com foto ao retirar seus kits para 

verificar sua identidade como o registrante a quem está atribuído o número de peito. 
• Os participantes são responsáveis por verificar se o dispositivo temporizador anexado ao 

número de peito está sendo usado corretamente durante a corrida. 

 

Dia do evento 
• Os participantes devem seguir as instruções fornecidas por todos os oficiais do evento, incluindo 

a equipe de corrida, os voluntários, o pessoal médico, os oficiais de segurança e os oficiais da 

cidade durante toda a duração do evento. 
• Todos os participantes devem se comportar de maneira profissional e cortês durante sua 

participação no evento. Isso significa, por exemplo, que é estritamente proibido urinar ou 

defecar em qualquer lugar do percurso ou proximidades, com exceção dos banheiros. Qualquer 

pessoa que violar esta regra de conduta será desqualificada do evento e deverá abandonar o 

percurso. 
• Todos os participantes receberão um número de identificação pessoal atribuído ao evento, que 

deve ser visivelmente usado na parte frontal (e traseira, quando aplicável) de suas roupas de 

corrida durante toda a duração do evento. O número de peito do evento deve ser usado 

conforme emitido. Nenhum participante poderá participar do evento sem o seu número de 

peito apropriado. 
• É proibido o uso de bastões de selfie e qualquer suporte de câmera pelos participantes durante 

o evento. 
• O uso de dispositivos com rodas pelos participantes ou por qualquer outra pessoa autorizada a 

participar do percurso deve ser estritamente limitado a: (a) cadeira de rodas autorizada e 

registrada, participantes de equipes de triciclos manuais e duo e (b) oficiais autorizados em 

bicicletas. 
• O uso de dispositivos de vídeo, computadores, drones, dispositivos aéreos não tripulados ou 

qualquer dispositivo similar não é permitido no percurso ou próximo a ele. 
• Carrinhos de bebê, skates, patins, bicicletas não autorizadas ou qualquer outro dispositivo com 

rodas não são permitidos no percurso. 
• Entre os itens proibidos na rota do percurso estão: bolsas grandes (mochilas, malas e bolsa com 

rodinhas), coolers rígidos, roupas que cobrem o rosto, quaisquer roupas volumosas disformes 

que se estendam além do perímetro do corpo, adereços e equipamentos não adequados para 

corrida, animais de estimação/animais (exceto animais de serviço treinados para assistência ou 

tarefas específicas para uma pessoa com deficiência), bebidas alcoólicas, substâncias ilegais, 

cadeiras, armas, aeronaves e drones de controle remoto, Camelbaks® e qualquer tipo de 

mochila de hidratação. Para evitar dúvidas, são permitidos cintos de hidratação e garrafas de 
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mão. Esteja ciente de que você pode ser solicitado a esvaziar o conteúdo desses itens antes de 

entrar no Grant Park. 
• Os participantes devem iniciar o evento durante os horários de largada oficiais reconhecidos. 
• O evento tem um prazo total de 6 horas e 30 minutos. O veículo final oficial começará a seguir o 

último corredor a largar e manterá um ritmo de 15 minutos por milha ao longo do percurso. 
• Os participantes devem manter um ritmo de 15 minutos por milha (aproximadamente) ou 

menos e completar a distância total da maratona – da linha de largada à linha de chegada – 

dentro do tempo exigido pelo evento. Pode ser que os participantes fora do prazo não sejam 

registrados ou publicados como finalistas oficiais, não recebam apoio total dos postos de auxílio 

e do pessoal de segurança no trânsito durante o percurso e não tenham permissão para 

completar a distância total da maratona. 

 

A largada 
• Os participantes serão designados para “pelotões de largada” atribuídos de acordo com os 

padrões de qualificação de tempo estabelecidos anualmente pela gerência do evento. As 

atribuições terão como base a verificação dos desempenhos de qualificação apresentados ou 

realizados pelos participantes ou no desempenho indicado no ponto de inscrição. 
• Os participantes serão notificados de suas atribuições de pelotão de largada por e-mail, no 

bilhete de retirada de kits ou no site do evento: chicagomarathon.com  
• Todos os participantes são responsáveis por saber a hora de início da corrida e o método de 

check-in para o seu pelotão de largada. Todos os participantes devem estar presentes na hora 

marcada para receber instruções e participar do início oficial da corrida. 
• Os participantes devem se reunir para a corrida no seu pelotão de largada designado antes do 

encerramento do seu pelotão e do início da corrida. Qualquer atleta que tentar entrar em um 

pelotão de largada ao qual não está designado deverá iniciar após todos os outros participantes 

terem cruzado a linha de largada. 
• Todos os participantes devem entrar no pelotão de largada nos pontos de entrada designados. 

Qualquer pessoa que subir na cerca ou entrar de forma inadequada será desclassificada do 

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

da corrida. 

 

Acompanhamento do percurso 
• Qualquer participante que se recuse a obedecer às instruções dos oficiais do evento, dos oficiais 

da cidade ou dos oficiais do percurso, ou que se comporte de maneira antiesportiva, ou que seja 

ofensivo por meio de atos ou palavras a oficiais, voluntários, participantes ou espectadores 

pode ser desqualificado deste evento e de participações futuras, a critério dos oficiais da 

corrida. 
• Nenhum participante, depois de abandonar o percurso, poderá voltar à corrida com o objetivo 

de ganhar um lugar, caminhar ou ajudar outro participante. 
• Qualquer participante que tenha sido encontrado por um oficial da polícia, um oficial do evento 

ou equipamento de vigilância como tendo obtido vantagem injusta ao encurtar 

http://www.chicagomarathon.com/
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intencionalmente a rota da corrida (“cortando caminho no percurso”) será desqualificado do 

evento. 
• Um participante que tenha recebido qualquer assistência de qualquer outra pessoa pode ser 

desqualificado do evento. “Assistência” inclui, mas não se limita a, transmissão de conselhos, 

informações ou ajuda direta ou indireta ao atleta por qualquer meio, incluindo dispositivos de 

comunicação técnica. Também inclui marcação de ritmo por pessoas que não participam 

oficialmente do evento. Não inclui a participação de Guias oficialmente designados ou 

marcadores de ritmo contratados na corrida, desde que esses marcadores larguem no evento. 
• Qualquer pessoa que participe do evento sem um número oficial de peito ou dispositivo 

temporizador oficial, ou um número de peito ou dispositivo temporizador não oficialmente 

designado a si está sujeita a remoção e desqualificação de eventos futuros. 
• Nenhuma pessoa está autorizada a participar do percurso, a menos que sejam participantes 

registrados ou funcionários autorizados do evento. Portanto, nenhuma pessoa poderá 

acompanhar um participante se não estiver registrado no evento, nem qualquer participante 

poderá, sem a permissão da administração do evento, receber assistência ou bebidas de alguém 

durante o andamento do evento. Qualquer pessoa que não exiba adequadamente um número 

oficial de peito será orientada a abandonar o percurso. 
• Um exame médico prático durante o progresso de um evento por pessoal médico oficialmente 

designado não é considerado assistência e não resultará em desqualificação se o participante for 

considerado clinicamente apto para continuar na corrida. 

 

Segurança dos participantes 
• É proibido o uso de dispositivos de vídeo e computadores ou dispositivos semelhantes pelos 

participantes durante o evento. O uso de dispositivos com rodas por participantes ou qualquer 

outra pessoa autorizada a participar do percurso é estritamente limitado a: (a) participantes 

autorizados e registrados em cadeiras de rodas e triciclos manuais e (b) oficiais autorizados em 

bicicletas. Carrinhos de bebê, skates, patins, bicicletas não autorizadas ou qualquer outro 

dispositivo com rodas não serão permitidos. 
• Os participantes são responsáveis por reconhecer e entender as sinalizações e símbolos dos 

eventos relacionados aos mapas, instalações e orientações dos participantes. 
• O pessoal médico autorizado pelo evento pode examinar qualquer participante que pareça em 

perigo. Se, na opinião exclusiva do pessoal médico autorizado, estiver no melhor interesse da 

saúde e bem-estar do participante, o pessoal médico poderá removê-lo do evento. 
• Os participantes devem retirar-se imediatamente da prova se assim forem solicitados por um 

membro da equipe do evento, equipe médica ou qualquer autoridade governamental, incluindo 

bombeiros e policiais. 
• Os participantes são responsáveis e assumem a responsabilidade por toda e qualquer despesa 

médica incorrida como resultado de treinamento e/ou participação no evento, incluindo, entre 

outros, transporte de ambulância, internação hospitalar, produtos e serviços médicos e 

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

mau tempo, de acordo com o Protocolo de Emergência em emergências graves e/ou mau 
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tempo. 

 

Tempo do resultado 
• Todos os participantes recebem um dispositivo temporizador antes do evento, que é anexado 

ao número de peito. 
• A hora do relógio (hora do tiro) é a hora oficial para atletas de elite designados, participantes do 

Programa de Desenvolvimento Americano e cadeirantes. Os horários oficiais serão registrados 

desde o início da corrida pela buzina até o ponto em que os participantes cruzam a linha de 

chegada. Os horários serão arredondados para o próximo segundo mais alto. O tempo líquido 

não será usado para nenhum propósito em relação a atletas de elite designados, participantes 

do Programa de Desenvolvimento Americano e participantes em cadeira de rodas. 
• Os horários oficiais para os participantes nos pelotões de largada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L 

serão os tempos do dispositivo temporizador eletrônico (tempo líquido) a partir do momento 

em que o participante cruzar a linha da largada até o ponto onde o participante cruza a linha de 

chegada. 
• Os participantes devem usar o dispositivo temporizador designado, permanentemente anexado 

ao número de peito, da linha de largada à linha de chegada para receber uma hora de chegada 

precisa. 
• Os tempos líquidos dos participantes que excederem o requisito de tempo do evento (6 horas e 

30 minutos) podem não ser reconhecidos como finalistas oficiais. 

 

Desqualificação por tempo 
• Os participantes que usarem dois ou mais dispositivos de tempo durante a corrida serão 

desqualificados e seus resultados não serão registrados. 
• Os participantes com tempos de divisão ausentes ou irregulares nos pontos de verificação de 

tempo oficiais serão revisados e poderão ser desqualificados. 
• Todos os tempos de chegada são revisados antes que os horários sejam considerados oficiais. Os 

participantes terão a oportunidade de apelar dos horários de chegada não oficiais antes que 

estes sejam oficializados. 
• Os participantes devem iniciar o evento durante o horário de largada oficial reconhecido, a fim 

de registrar um horário oficial de chegada. 

 

Prêmio em dinheiro e outros prêmios 
• De acordo com as sanções da IAAF e da USATF, os atletas estão sujeitos a regras antidoping. 

Caso ocorra violação a esta regra durante ou em conexão com o evento, pode haver 

desqualificação dos resultados individuais dos atletas, incluindo a perda de todos os prêmios e 

pontos. 
• Todos os tempos e colocações e chegada e são revisados e considerados oficiais antes da 

distribuição dos prêmios em dinheiro. 
• Qualquer cidadão dos EUA que se qualifique para receber prêmios em dinheiro pode ser 

obrigado a pagar impostos sobre o valor bruto. É obrigatório o preenchimento e assinatura de 

formulários W-9 com um Número de Seguro Social ou de Identificação Fiscal, conforme 
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exigência do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos. 
• Qualquer cidadão de fora dos EUA que se qualifique para o prêmio em dinheiro pode estar 

sujeito à retenção do imposto de renda, que será deduzido do prêmio em dinheiro conforme 

exigido pelo IRS dos Estados Unidos. 
• A idade de um participante no dia da corrida determina sua classificação Master. Se for 

solicitada verificação da idade, um documento de identidade com foto emitida pelo governo 

será uma prova aceitável da idade. 
• Os participantes podem competir na categoria de gênero com a qual se identificam, sem a 

necessidade de divulgação de informações ou outros requisitos. Os participantes de faixas 

etárias que terminarem entre os cinco primeiros de seu grupo podem receber prêmios e, de 

acordo com as regras da USATF, os participantes que se qualificarem a esses prêmios de faixa 

etária precisarão, após a corrida, fornecer uma cópia de um documento de identidade com foto 

emitido pelo governo para verificar as informações de idade e sexo e pode ser necessário 

fornecer informações adicionais de acordo com as regras da USATF.   
• Os atletas que se qualificarem a prêmios em dinheiro ou outros prêmios deverão, após a 

corrida, fornecer uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo 

para verificar as informações de idade e sexo, de acordo com as regras aplicáveis da USATF, e 

podem ser solicitados a fornecer informações adicionais, de acordo com Regras do USATF.    

 

Exceções 
• Qualquer pessoa que solicite uma renúncia a qualquer uma dessas regras deve enviar uma 

solicitação por escrito no mínimo 30 dia antes da data do evento, especificando a natureza e os 

motivos da solicitação. 

 

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

parte das regras do evento. 
• Os participantes devem estar sujeitos a qualquer modificação ou complemento das regras do 

evento publicadas antes do evento. 
• O não cumprimento dessas regras do evento, conforme alterado, resultará em desqualificação 

imediata, perda dos prêmios e remoção dos resultados oficiais. 

 

A Maratona de Chicago do Bank of America segue as regras especificadas pela USATF e IAAF e os 

participantes estão sujeitos a essas regras. Por favor, visite usatf.org e iaaf.org para obter mais 

informações sobre as regras impostas pelos órgãos dirigentes do esporte. 

 

  

http://www.usatf.org/Home.aspx
https://www.iaaf.org/home
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