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SEÇÃO 1 | BEM-VINDO 
 
Queridos participantes, 
 
Este ano, mais do que nunca, tenho o prazer de dar as boas-vindas à 43ª corrida da Maratona 
de Chicago do Bank of America. Quando o último corredor cruzou a linha de chegada em 2019, 
nunca imaginamos que levaria 728 dias até que os participantes cruzassem nossa linha de 
chegada em Grant Park novamente. Estou emocionado porque finalmente chegou a hora de 
corrermos juntos. Chicago é sua linha de partida.  
 
O mundo mudou nos últimos dois anos, mas nosso compromisso com sua saúde e segurança 
não mudou. Você é nossa maior prioridade e sabemos que podemos contar com você para 
fazer a sua parte para manter os voluntários da corrida, a equipe e seus colegas atletas seguros. 
Sua cooperação e participação contínuas garantirão que esta seja uma corrida divertida e 
significativa para todos. 
 
Faça a sua parte lendo todas as informações neste guia. O Guia do Participante da Maratona de 
Chicago do Bank of America 2021 é um manual passo a passo para ajudar você e seus entes 
queridos durante o fim de semana da corrida.  
 
Como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre o evento, entre em contato com nosso 
escritório pelo e-mail office@chicagomarathon.com. 
 
Em nome da equipe da Maratona de Chicago do Bank of America, Bank of America, a cidade de  
Chicago, nossos patrocinadores e voluntários: bem-vindos de volta. Estamos muito animados 
para vê-lo novamente. 
  
Atenciosamente, 
 
Carey Pinkowski 
Diretor Executivo de Corrida 
Maratona do Bank of America Chicago 
 
SITE DO EVENTO  
O site da Maratona de Chicago do Bank of America (chicagomarathon.com) é um ótimo recurso 
para suas necessidades pré-corrida, dia de corrida e pós-corrida. O site tem as informações 
mais atualizadas de participantes, eventos e espectadores. 
 
Se você não encontrar a resposta para sua dúvida, entre em contato com o evento por e-mail 
em office@chicagomarathon.com. 
 
AGENDA DE EVENTOS  
Sexta-feira, 8 de outubro 
Abbott Health & Fitness Expo; Packet pick-up 
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McCormick Place, West Building, Hall F2 
9h00 - 20h00. 
 
[ícone do computador] Visite chicagomarathon.com/expo para obter mais informações. 
 
Sábado, 9 de outubro 
Abbott Chicago 5K 
Início da corrida: 7:30 da manhã. 
 
[ícone do computador] Visite chicago5k.com para obter mais informações. 
 
Abbott Health & Fitness Expo; Packet pick-up 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
9h00 - 18h00 
 
[ícone do computador] Visite chicagomarathon.com/expo para obter mais informações. 
 
Domingo, 10 de outubro 
Grant Park 
Maratona de largada em cadeira de rodas (homens) 7h20. 
Maratona de largada em cadeira de rodas (mulheres) 7:21 da manhã. 
Maratona de Handcycle Start 7:23 am 
Onda 1 Início (vermelho) 7h30 
Onda 2 Início (azul) 8h. 
Onda 3, partida (laranja) 8:35 da manhã. 
O acesso de espectadores ao Grant Park começa às 9h30. 
 
Abbott 27,2 Fest 
Grant Park, Butler Field 
9h30 - 16h00 
 
[ícone de reciclagem] Ao compartilhar as comunicações do evento digitalmente, 26 toneladas 
de materiais não serão usados, evitando a produção de 237 toneladas métricas de emissões de 
CO2e e economizando 438 árvores. As estimativas de impacto ambiental foram feitas usando a 
Calculadora de Papel da Rede Ambiental Versão 4.0. Para mais informações 
visite: papercalculator.org. 
 
APLICATIVO DA MARATONA BANK OF AMERICA CHICAGO, DESENVOLVIDO PELA TCS 
O aplicativo da Maratona do Bank of America Chicago, desenvolvido pela Tata Consultancy 
Services, é o recurso perfeito para se preparar para a Maratona de Chicago do Bank of America 
de 2021. Esteja você correndo ou assistindo, o aplicativo móvel gratuito inclui tudo que você 
precisa para estar preparado para uma ótima experiência de semana de corrida.  
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O aplicativo móvel 2021 oferece rastreamento ilimitado ao vivo do corredor do dia da corrida, 
perfis de atletas de elite, transmissão ao vivo em streaming, clima em tempo real, mapa de 
percurso interativo, compartilhamento de inscrição do participante e muito mais. Os fãs podem 
enviar uma torcida digital por meio do aplicativo para ter a chance de sua mensagem ser 
exibida no curso da Maratona de Chicago do Bank of America conforme o participante passa.  
Visite a página de “elogio” no aplicativo para enviar a sua mensagem. 
  
[ícone do computador] O aplicativo móvel já está disponível na App Store e no Google Play. 
 
ABBOTT CHICAGO 5K 
O Abbott Chicago 5K é a maneira perfeita para maratonistas, fãs do esporte e amigos e 
familiares vivenciarem Chicago e participarem do fim de semana da Maratona de Chicago do 
Bank of America. O percurso de 5 km mostra uma seção da Maratona de Chicago à medida que 
ela passa por marcos icônicos do centro da cidade. A corrida começa em Grant Park e termina 
em LaSalle St. perto do Chicago Board of Trade. Em reconhecimento à participação de cada 
corredor no dia da corrida, o evento fará uma doação de dois dólares à American Diabetes 
Association para cada participante que cruzar a linha de chegada. 
 
[ícone do computador] Visite chicago5k.com para saber mais. 
 
[ícone de reciclagem]Inspire a próxima geração de corredores a entrar em ação e se exercitar 
participando do Abbott Chicago 5K! 
 
SUSTENTABILIDADE 
Incorporar práticas ambientalmente e socialmente responsáveis é uma 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 pelo Conselho para 
o Esporte Responsável como um evento certificado pela Evergreen Inspire, em reconhecimento 
do nosso compromisso sustentado com a gestão ambiental e a responsabilidade 
social. Pedimos que você se junte a nós no fim de semana da corrida, enquanto continuamos 
nossos esforços para ser um evento mais sustentável.    
 
Se você estiver viajando para Chicago, considere compensar seu voo. A companhia aérea oficial 
da Maratona de Chicago do Bank of America, a American Airlines, fez parceria com a Cool Effect 
para oferecer uma maneira fácil de compensar as emissões de gases de efeito estufa para os 
participantes que viajam para Chicago para o evento de 2021. Para saber mais sobre os projetos 
e para compensar sua viagem, click here. 
 
Procure por ícones de reciclagem localizados ao longo do guia para saber como você pode nos 
ajudar com nossas iniciativas de sustentabilidade no evento deste ano. 
 
PERDIDO E ENCONTRADO  
Itens perdidos e achados serão coletados durante o fim de semana da corrida no Abbott Health 
& Fitness Expo e no Grant Park no dia da corrida. Se você estiver procurando por um item que 
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foi perdido, por favor, dirija-se à tenda de informações mais próxima para obter mais 
informações ou visite chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar se o item foi 
transformado em caso de achados e perdidos. Após o evento, os artigos podem ser 
recuperados no Hilton Chicago (entrar na 8th Street) das 17h às 19h no domingo, 10 de 
Outubro e das 8h às 12h na segunda-feira, 11 de Outubro. Quaisquer artigos não reclamados 
até sexta-feira, 29 de Outubro de 2021, deixarão de estar disponíveis. 
 
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 
A CulturaLink fornecerá serviços de tradução virtual para participantes e espectadores na 
Abbott Health & Fitness Expo, bem como no dia da corrida. O serviço de tradução de vídeo 
baseado em tecnologia é projetado para atender às necessidades dos participantes e 
espectadores enquanto estiverem em Chicago para a corrida.  
 
[ícone do computador] Visite theculturalink.com para saber mais. 
 
REGRAS DO EVENTO 
As regras de eventos a seguir têm como objetivo ajudar a produzir e dirigir um evento de 
grande escala, para garantir a segurança de todos os participantes, atender aos requisitos das 
autorizações do governo local e estar em conformidade com os regulamentos aplicáveis do USA 
Track & Field (USATF) e do World Athletics para registros de desempenho de participantes e 
responsabilidade por eventos.  
 
Visite chicagomarathon.com/rules para ler as regras completas do evento. 
 
 
SEÇÃO 2 | SAÚDE E SEGURANÇA 
 
Criar um ambiente seguro no fim de semana da corrida é responsabilidade de todos. Você pode 
contribuir para a segurança geral do evento revisando e seguindo as informações descritas 
nesta seção. 
 
POLÍTICA DE SAÚDE 
Os procedimentos de saúde e segurança a seguir foram colocados em prática para ajudar a criar 
um ambiente seguro para o fim de semana da corrida. Todos os participantes são incentivados 
a revisar e seguir os procedimentos de segurança descritos abaixo.   
 

• Se você testou positivo ou foi exposto a alguém com resultado positivo para COVID-19 
dentro de 14 dias do evento, por favor, não participe ou compareça ao evento. Estamos 
explorando várias opções de acomodação para participantes registrados que não 
podem participar devido a um teste COVID-19 positivo dentro de 14 dias do evento. 
Forneceremos uma atualização sobre isso antes do evento. 

• Se você se sentir enjoado ou apresentar sintomas de COVID-19 (por exemplo, febre de 
100,4F ou superior, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, calafrios, tremores 
repetidos, dor / dor muscular, dor de cabeça, garganta inflamada, perda do paladar ou 
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cheiro, congestão nasal, coriza, vômito, diarreia, fadiga ou quaisquer outros sintomas 
associados ao COVID-19 identificados pelos Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças), você deve isolar-se e não participar das atividades do evento ou entrar nos 
locais do evento enquanto estiver sintomático. Incentivamos as pessoas que 
apresentam sintomas associados ao COVID-19 a fazerem o teste e a consultar um 
profissional médico para obter orientações adicionais. 

• Todos os participantes devem cumprir as diretrizes e mandatos locais e estaduais do 
COVID-19. Isso inclui, mas não está limitado a máscara facial e seguintes avisos de 
quarentena. 

• Siga as melhores práticas de higiene pessoal, incluindo lavagem regular das mãos 
(lavagem vigorosa das mãos com água e sabão por 20 segundos ou aplicação de 
desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool), evitando tocar os olhos, 
boca ou nariz e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. 

• Indivíduos considerados de "alto risco", o que inclui, sem limitação, condições cardíacas 
e pulmonares subjacentes, bem como indivíduos com estados imunocomprometidos, 
deve consultar seu médico e / ou reconsiderar sua presença ou participação no evento. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
Os participantes registrados são obrigados a fornecer prova de uma série completa de 
vacinação COVID-19 ou um resultado negativo do teste COVID-19 para participar da Maratona 
de Chicago do Bank of America de 2021. Os participantes registrados que não foram totalmente 
vacinados devem fornecer um resultado negativo do teste COVID-19 para um teste 
administrado dentro de 72 horas após a participação na Maratona de Chicago do Bank of 
America (domingo, 10 de outubro). O evento define “totalmente vacinado” como indivíduos 
que estão duas semanas após sua segunda dose em uma série de vacinas de duas doses ou 
duas semanas após uma vacina de dose única. 
A prova de vacinação (cópia impressa, fotocópia ou versão digital de um registro de 
imunização) ou um teste COVID-19 negativo feito até 72 horas após a participação no evento é 
necessário para a entrada no Abbott Health & Fitness Expo. Indivíduos incapazes de comprovar 
vacinação completa ou teste negativo serão impedidos de entrar no Health & Fitness Expo e 
não poderão pegar os materiais necessários para a corrida que permitem a participação no 
evento. 
 
Após a verificação da prova, os indivíduos receberão uma pulseira à prova de violação que 
servirá como identificação no processo de triagem e permitirá a entrada nos locais do evento 
pelo resto do fim de semana. 
 
Esta política reconhece as vacinas COVID-19 autorizadas ou aprovadas para uso pela Federal 
Drug Administration (FDA) e o World Health Organization (WHO). Os testes COVID-19 aceitos 
são aqueles que receberam autorização de uso de emergência do FDA (EUA) e incluem RT-PCR, 
RT-LAMP, fluxo lateral e testes rápidos de antígeno. 
 
Indivíduos baseados nos Estados Unidos podem visitar vaccinefinder.org para obter mais 
informações sobre as vacinas COVID-19 e para encontrar um local de vacinação. 
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MÁSCARAS FACIAIS 
Todos os participantes são obrigados a usar máscaras de proteção facial quando se encontram 
em recintos fechados de eventos, incluindo a Abbott Health & Fitness Expo. As máscaras faciais 
devem ter no mínimo duas camadas e cobrir a boca e o nariz com segurança. Polainas de 
pescoço de uma só camada e protetores faciais não são máscaras faciais aceitáveis.  
 
Os participantes são incentivados a usar máscaras faciais na pré-corrida de Grant Park. 
Máscaras adicionais estarão disponíveis após o término para os participantes que desejarem 
voltar a utilizar máscara antes de seguirem para o Abbott 27.2 Fest ou Atletas Reunite.  
 
Os participantes que têm acesso a uma área de barraca são obrigados a usar máscaras faciais 
enquanto estiverem dentro da barraca.  
 
Os espectadores são incentivados e podem ser obrigados a usar máscaras faciais no Grant Park 
e ao apoiar o participante no curso.  
 
[ícone de reciclagem] Considere o uso de uma máscara facial reutilizável e reduza o uso de 
plástico. Se uma máscara descartável for usada, descarte na lixeira. 
 
SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS  
O Sistema de Alerta de Evento (EAS) codificado por cores comunicará o status das condições da 
corrida até e no dia da corrida. Os níveis de EAS variam de Baixo (Verde) a Moderado (Amarelo) 
a Alto (Vermelho) a Extremo (Preto) com base principalmente no clima, bem como em outras 
condições. 
 
• A comunicação por e-mail e site durante a semana da corrida irá informá-lo sobre o nível 

EAS atual e fornecer dicas de preparação para o fim de semana da corrida. 
• As atualizações serão feitas na Abbott Health & Fitness Expo por meio de anúncios em 

endereços públicos e placas com códigos de cores. 
• No dia da corrida, fique atento ao nível EAS atual por meio de anúncios de endereço público 

e sinais / bandeiras com códigos de cores nas áreas de largada e chegada e em cada uma 
das 20 estações de ajuda ao longo do percurso. 

• Se necessário, informações adicionais de emergência serão comunicadas por e-mail e / ou 
mensagem de texto. 
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Familiarize-se com o Sistema de Alerta de Evento antes do dia da corrida, permaneça alerta 
para as instruções dos oficiais da corrida, anunciantes e voluntários e tome precauções para se 
preparar adequadamente para as condições variáveis no dia da corrida. 
 

NÍVEL DE 
ALERTA CONDIÇÕES DO EVENTO AÇÕES RECOMENDADAS 

EXTREMO 
EVENTO PODE CELULAR / 
CONDIÇÕES EXTREMAS E 

PERIGOSAS 

PARTICIPAÇÃO PARADA / SIGA 
A INSTRUÇÃO OFICIAL DO 

EVENTO 

ALTO 
CONDIÇÕES 

POTENCIALMENTE 
PERIGOSAS 

RETARDAR / OBSERVAR O 
PERCURSO ALTERAÇÕES / 
SEGUIR EVENTO OFICIAL 

INSTRUÇÃO / CONSIDERAR 
PARADA 

MODERADO 
MENOS QUE CONDIÇÕES 

IDEAIS 

DESLIGUE / ESTEJA 
PREPARADO PARA CONDIÇÕES 

PREJUDICIAIS 

BAIXO BOAS CONDIÇÕES APROVEITE O EVENTO / 
ESTEJA EM ALERTA 

 
 
SUPORTE MÉDICO 
O suporte médico está disponível em 22 locais no curso: tendas médicas estão localizadas em 
todos os 20 postos de socorro e tendas médicas adicionais localizadas entre a Milha 14 e a 
Milha 15 e na milha final. As tendas médicas são indicadas por sinais de lâmina altos e 
vermelhos com o ícone médico. Cada tenda médica é administrada por uma equipe de 
profissionais médicos, está equipada com suprimentos de emergência e primeiros socorros e 
tem acesso a serviço de ambulância. 
 
No Grant Park, a tenda médica principal, a tenda de podologia e a estação de gelo estão 
localizadas logo após a linha de chegada. Uma tenda médica adicional está em Grant Park ao 
lado do Abbott 27.2 Fest.  Para a segurança de todos os participantes, apenas aqueles que 
necessitam de assistência médica podem acessar as instalações médicas. Se você sentir que 
precisa de assistência médica no dia da corrida, é recomendável procurar a ajuda de um médico 
voluntário ou visitar uma barraca médica em Grant Park ou durante o percurso. 
 
[ícone de reciclagem] Dê uma mão, salve uma vida! Os participantes, voluntários e funcionários 
do evento são incentivados a assistir a um vídeo de RCP somente com as mãos antes do fim de 
semana da corrida. Este treinamento é fundamental e pode salvar vidas.  
 
REUNIFICAÇÃO DA CRUZ VERMELHA AMERICANA 
Se um participante for transportado para um hospital local a critério da equipe médica, a 
equipe do Safe and Well da Cruz Vermelha Americana da Grande Chicago estará à disposição 
em Grant Park para fornecer informações sobre esse paciente à família e amigos. A equipe da 
Safe and Well pode ser encontrada nas tendas de informações localizadas em Grant Park, bem 
como na área de reunificação da Cruz Vermelha americana localizada na Medical Family 
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Waiting Tent localizada na Jackson Drive. Os familiares também podem ligar para 888.659.9877 
para falar com um Operador da Safe and Well para perguntar sobre um paciente. Consulte o 
mapa do percurso para obter os locais e informe seus amigos e familiares sobre esse serviço 
antes do dia da corrida. 
 
 
SEÇÃO 3: ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO 
 
A Abbott Health & Fitness Expo apresenta expositores da indústria de saúde e fitness, 
oferecendo o que há de mais moderno em calçados de corrida, roupas, nutrição e tecnologia. A 
Health & Fitness Expo é gratuita e aberta ao público.  
 
Visite chicagomarathon.com/expo para obter mais informações. 
 
REQUISITOS DO PARTICIPANTE 
Prova de vacinação (cópia impressa, fotocópia ou versão digital de um registro de imunização) 
OU resultado negativo do teste COVID-19 será necessário para participar do Abbott Health & 
Fitness Expo. Todos os participantes que não foram totalmente vacinados são obrigados a 
fornecer um resultado negativo do teste COVID-19 para um teste administrado dentro de 72 
horas após a participação no evento. Indivíduos que não conseguirem comprovar a vacinação 
completa ou um teste negativo serão impedidos de entrar no Health & Fitness Expo e retirar os 
materiais de corrida necessários que permitem a participação no evento. 
 
Após a verificação da prova, os indivíduos receberão uma pulseira à prova de adulteração que 
atuará como identificação do processo de triagem e permitirá a entrada nos locais de eventos 
internos pelo restante do fim de semana.  
 
Tsua política reconhece as vacinas COVID-19 autorizadas ou aprovadas para uso pelo Federal 
Drug Administration (FDA) e aWorld Health Organization (WHO). Os testes de COVID-19 aceitos 
incluem RT-PCR, PCR de fluxo lateral e antígeno rápido. 
 
Indivíduos baseados nos Estados Unidos podem visitar vaccinefinder.org para obter mais 
informações sobre as vacinas COVID-19 e para encontrar um local de vacinação. 
 
Assim que o processo de verificação for concluído, os participantes passarão por um processo 
de triagem de segurança.  Todos os participantes da Abbott Health & Fitness Expo devem evitar 
trazer malas grandes e / ou bagagens para a Health & Fitness Expo.  
 
Todos os participantes são obrigados a usar máscaras de proteção facial quando se encontram 
em recintos fechados de eventos, incluindo a Abbott Health & Fitness Expo. As máscaras faciais 
devem ter no mínimo duas camadas e cobrir a boca e o nariz com segurança. Polainas de 
pescoço de uma só camada e protetores faciais não são máscaras faciais aceitáveis.  
 
LOCALIZAÇÃO 
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McCormick Place, West Building , Hall F2 
2301 S. Martin Luther King Dr. 
Chicago, IL 60616 
 
*Para dirigir e estacionar, use o endereço acima para obter o melhor acesso ao Abbott Health & 
Fitness Expo. Se você estiver dirigindo, siga as placas para o estacionamento A para obter o 
local de estacionamento mais conveniente. O endereço de correspondência listado 
publicamente para McCormick Place é 2301 S. Lake Shore Drive. 
 
Se você estiver pegando um serviço de transporte compartilhado para a Abbott Health & Fitness 
Expo, nós o encorajamos a entrar no McCormick Place - West Building como seu local de 
entrega.  
  
HORÁRIOS 
Sexta-feira, 8 de outubro, das 9h às 20h. 
Sábado, 9 de outubro, das 9h às 18h. 
 
Para obter uma lista dos expositores da Abbott Health & Fitness Expo, visite 
chicagomarathon.com/expo. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO E ESTACIONAMENTO 
AUTORIDADE DE TRÂNSITO DE CHICAGO 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) oferece uma maneira econômica e conveniente de ir 
e voltar do Abbott Health & Fitness Expo. 
 
Visite transitchicago.com para obter mais informações. 
  
Informação tarifária CTA 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) incentiva todos os participantes e espectadores a 
comprar as tarifas da CTA com antecedência para evitar a espera em longas filas nos aeroportos 
e no dia da corrida. Compre tarifas com antecedência em ventrachicago.com. 
 
Preço em dinheiro 
Aceito apenas em ônibus CTA. Tarifa exata (aceita-se moedas e notas). Nenhuma transferência 
de dinheiro disponível. 

• Tarifa completa: $2.50  
• Tarifa reduzida: $ 1,25 (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos e clientes com uma Permissão 

de Tarifa Reduzida RTA válida) 
 
Bilhete Ventra® 
Os ingressos Ventra de viagem única ($ 3) e de 1 dia ($ 10) estão disponíveis nas máquinas de 
venda automática da estação CTA. Esses ingressos descartáveis não podem ser recarregados. 
Os ingressos para Ventra de viagem única incluem uma tarifa completa e dois traslados.  
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Cartão Ventra 
Compre um cartão Ventra por US $ 5 nas máquinas de venda automática da estação de 
Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA), lojas Ventra participantes, ligando para 
1.877.NOW.VENTRA ou online em ventrachicago.com. Assim que seu cartão for comprado, 
você pode registrá-lo para ter a cobrança de $ 5 imediatamente reembolsada como valor de 
trânsito para pagar as viagens. Basta tocar e embarcar e as tarifas completas e as transferências 
no CTA e Pace serão deduzidas do seu cartão.  

• Tarifa completa: $ 2,25 (ônibus); $ 2,50 (trem); $ 5 (de O'Hare) * 
• Transferência de tarifa completa: $.25 
• Tarifa reduzida: $ 1,10 (ônibus); $ 1,25 (trem) (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos e a 

clientes com uma autorização válida de tarifa reduzida RTA) 
• Transferência de tarifa reduzida: $0.15  

 
Pague até sete viagens com tarifa completa de uma vez. As transferências devem ocorrer 
dentro de duas horas após a primeira viagem. 
 
Você também pode carregar o valor de trânsito e passes para o seu cartão Ventra nas máquinas 
de venda automática da estação CTA, nos locais de varejo participantes, através do aplicativo 
Ventra, online ou por telefone. Os passes oferecem viagens ilimitadas nos ônibus e trens da 
CTA por um período específico e incluem 1 dia: $ 10; 3 dias: $20; 7 dias: $28. Os passes não 
podem ser compartilhados.  
 
* A taxa O'Hare de US $ 5 se aplica a pessoas que pagam com o valor de pagamento por uso da 
conta Ventra Transit. 
 
Aplicativo Ventra 
O aplicativo Ventra permite que você gerencie sua conta Ventra, adicione valor de trânsito ou 
passe para seu Cartão Ventra e compre e use passagens móveis Metra. Para obter mais 
informações, visite ventrachicago.com/app. 
 
Cartão bancário ou telefone celular habilitado para NFC 
Use seu próprio cartão bancário sem contato ou telefone celular habilitado para NFC com Apple 
Pay, Google Pay ou Samsung Pay para tocar e viajar no CTA e Pace. Toque no seu cartão ou 
telefone para pagar conforme usa. Este símbolo:    significa que seu cartão não tem contato. 
As transferências já estão disponíveis. Pague até 7 viagens de tarifa completa de uma vez. As 
transferências devem ocorrer dentro de duas horas após a primeira viagem. 
 
Visite ventrachicago.com para obter mais informações.  
 
SERVIÇO DE TREM METRA 
Os participantes e espectadores são incentivados a aproveitar as vantagens do passe de sábado 
ou domingo de $ 7 da Metra, bom para passeios ilimitados no sábado ou no domingo. Além 
disso, o passe de fim de semana de $ 10 (disponível no Ventra app somente) é bom para 
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viagens ilimitadas em ambos os dias de fim de semana. Os participantes da Abbott Health & 
Fitness Expo são incentivados a usar a linha Metra Electric de e para a Health & Fitness Expo. A 
Metra Electric oferece serviço frequente entre McCormick Place e o centro da cidade.  
 
Visite metra.com para mais informações. 
 
LINHA DA COSTA SUL  
Os participantes e espectadores são incentivados a participar do fim de semana da corrida 
South Shore Line. A linha South Shore vai de South Bend, Indiana a Chicago, com paradas ao 
longo do caminho. Estacione seu carro em uma das estações convenientes da South Shore Line 
e dirija com conforto até a Abbott Health & Fitness Expo e Grant Park no dia da corrida.  
 
Visite mysouthshoreline.com para obter mais informações. 
 
ESTACIONAMENTO 
O estacionamento estará disponível para todos os participantes da Abbott Health & Fitness 
Expo no McCormick Place Parking Lot A por uma taxa reduzida de $ 12. Você deve ter seu 
tíquete de estacionamento validado na Health & Fitness Expo para receber a tarifa reduzida.  
 
Visite chicagomarathon.com/expoparking para obter instruções sobre como chegar ao 
McCormick Place Parking Lot A.  
 
PACKET PICK-UP 
Packet pick-up ticket  
A versão enviada por e-mail de seu packet pick-up ticket (seja em formato móvel ou impresso) 
é sua prova individual de entrada na corrida. Você receberá o e-mail do packet pick-up ticket no 
endereço de e-mail usado no momento do registro na quarta-feira, 29 de setembro. Você deve 
apresentar isso, juntamente com um formulário de identificação com foto, na área de Packet 
Pick-Up do participante do Abbott Health & Fitness Expo para receber o packet do participante 
(número do inscrição e cronômetro), bolsa do participante e camiseta de corrida da Nike. 
 
Reveja a exatidão do seu packet pick-up ticket , incluindo seu nome, endereço, idade e sexo. 
Esta informação é crítica para uma pontuação precisa e envio de resultados. Para atualizar suas 
informações,  faça login em sua conta de participante ou entre em contato com a Maratona do 
Bank of America Chicago por e-mail em office@chicagomarathon.com. 
 
A camisa de corrida oficial da Nike da Maratona de Chicago do Bank of America é feita de 100% 
poliéster reciclado, feito de uma nova mistura de garrafas plásticas recicladas e retalhos de 
tecido de poliéster.  Além de reduzir o desperdício, o poliéster reciclado reduz as emissões de 
carbono em até 30% em comparação com o poliéster virgem. 
 
Packet do participante 
Seu packet de participante inclui: 
• Número do inscrição 
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• Dispositivo de cronometragem MYLAPS inscriçãoTag 
• Etiqueta de verificação de engrenagem 
• Ingresso de cortesia para a cerveja 312 Urban Wheat Ale após a corrida* 

 
*Para participantes com 21 anos ou mais 
 
Instruções Packet pick-up  
• Você deve retirar seu packet de participante e bolsa de participante pessoalmente no 

Abbott Health & Fitness Expo durante o horário regular. Esses itens (packet de 
participantes, bolsas e camisetas de corrida) não estarão disponíveis para retirada no dia da 
corrida e não serão enviados pelo correio. 

• Você deve pegar seu próprio packet de participante e bolsa de participante no Health & 
Fitness Expo. Indivíduos não terão permissão para retirar esses itens em nome de terceiros.  

• Após passar pelo processo de triagem de entrada, você será direcionado para a área de 
Packet Pick-Up do Participante, onde a equipe do evento irá auxiliá-lo em uma das estações 
de check-in. 

• Para fazer o check-in, você deve apresentar seu documento de identidade com foto 
(carteira de habilitação, identidade estadual, passaporte, etc.),  
junto com o e-mail do packet pick-up ticket (seja no celular ou impresso). 

• Se você perdeu ou não recebeu um e-mail para retirada do packet pick-up ticket, vá 
diretamente para o Balcão de Atendimento ao Participante, onde a equipe do evento, após 
a verificação de sua inscrição, fornecerá o packet pick-up ticket. 

• Siga para a área de Pick-Up de bolsas do participante para receber sua bolsa de participante 
e camiseta de corrida da Nike; As camisas serão distribuídas de acordo com o tamanho 
indicado no packet. 

 
A maratona do Bank of America Chicago eliminou o uso de carpete na Abbott Health & Fitness 
Expo. Por não usar carpete na Health & Fitness Expo, o evento está economizando 55,04 
toneladas métricas de CO2e, o que equivale a voar 17 vezes em um avião comercial de Chicago 
a Londres. 
 
EQUIPE NIKE PACE 
A equipe Nike Pace irá ajudá-lo a definir o ritmo no dia da corrida. Pacers - quase 100 
maratonistas experientes - correrão de acordo com as seguintes metas de tempo de chegada: 
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, 4:20, 4:30, 4:40, 
4:50, 5:00, 5:15, 5:30 e 5:45. 
 
Visite o estande da equipe Nike Pace no Abbott Health & Fitness Expo para obter mais 
informações e se inscrever para fazer parte de um grupo pace. Os pacers estarão disponíveis 
para falar sobre o plano do dia da corrida, como localizar o seu grupo nos currais de largada e 
para responder a perguntas gerais sobre os pacers. 
 
Ao ingressar em uma equipe Nike Pace, você receberá um inscrição de ritmo para usar nas 
costas durante a corrida que indicará seu grupo de ritmo (por exemplo, 4:00) e o identificará 
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como um membro da equipe. Não há custo para participar. As equipes de ritmo são alocadas 
para corredores de início específicos. Sua tarefa de início do curral pode não permitir que você 
tenha acesso para correr com uma determinada equipe de ritmo. 
 
ESTANDE DO BANK OF AMERICA  
Comemore o retorno da maratona mundial à cidade de Chicago na Abbott Health & Fitness 
Expo deste ano. Pare no estande do Bank of America para celebrar o espírito e a resiliência da 
comunidade de Chicago e dos maratonistas de perto e de longe. Venha e veja porque os 
corredores e seus amigos e familiares consideram o espaço do Bank of America uma "parada 
obrigatória" para oportunidades de fotos ... selfies e fotos em grupo são incentivados. E não se 
esqueça de pegar apito para compartilhar com seus amigos e familiares para ajudá-lo a se 
levantar e correr no dia da corrida.  
 
Conecte-se à Maratona de Chicago do Bank of America e entre em 
bankofamerica.com/ChicagoMarathon ou em #ChicagoMarathon #UpandRunning. 
 
EXPO VIRTUAL 
Uma versão virtual da Abbott Health & Fitness Expo estará disponível em conjunto com a 
Health & Fitness Expo presencial. A Expo Virtual oferecerá aos participantes a oportunidade de 
se envolver ainda mais com os expositores e comprar itens antes e depois de sua visita à Expo 
presencial  
 
Além das oportunidades de compras virtuais, os participantes podem assistir à programação 
sob demanda historicamente apresentada no Palco Principal da Expo. O conteúdo digital dará a 
você a oportunidade de aprender mais sobre o curso, receber dicas de última hora, ver as 
últimas novidades em equipamentos de corrida e tecnologia e ouvir especialistas do setor e 
convidados especiais. 
 
Um link para visitar a Expo Virtual estará disponível na semana da corrida.  
 
SEÇÃO 4 | DIA DA CORRIDA: GRANT PARK 
 
A maratona do Bank of America Chicago começa e termina em Grant Park. Conhecido como 
Front Yard de Chicago, este parque apresenta marcos locais, incluindo a Fonte de Buckingham e 
o Art Institute of Chicago, jardins formais e naturalistas e uma variedade de esculturas. A 
verificação de equipamentos, instalações médicas, barracas de informação e o Abbott 27.2 Fest 
estão todos localizados dentro do Grant Park. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO E ESTACIONAMENTO 
Recomendamos que você use o transporte público para chegar ao Grant Park no dia da 
corrida. Se você dirigir, dê tempo suficiente para o congestionamento do tráfego e o 
fechamento das ruas devido à corrida.  
 
Visite chicagomarathon.com/racedayparking para obter mais informações. 
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AUTORIDADE DE TRÂNSITO DE CHICAGO  
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) oferece uma maneira econômica e conveniente de ir 
e voltar do Grant Park no dia da corrida.  
 
Visite transitchicago.com para obter mais informações. 
 
Informação tarifária CTA 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) incentiva todos os participantes e espectadores a 
comprar as tarifas da CTA com antecedência para evitar a espera em longas filas nos aeroportos 
e no dia da corrida. Compre tarifas com antecedência em ventrachicago.com. 
 
Preço em dinheiro 
Aceito apenas em ônibus CTA. Tarifa exata (aceita-se moedas e notas). Nenhuma transferência 
de dinheiro disponível. 

• Tarifa completa: $2.50  
• Tarifa reduzida: $ 1,25 (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos e clientes com uma Permissão 

de Tarifa Reduzida RTA válida) 
 
Bilhete Ventra® 
Os ingressos Ventra de viagem única ($ 3) e de 1 dia ($ 10) estão disponíveis nas máquinas de 
venda automática da estação CTA. Esses ingressos descartáveis não podem ser recarregados. 
Os ingressos para Ventra de viagem única incluem uma tarifa completa e dois traslados.  
 
Cartão Ventra 
Compre um cartão Ventra por US $ 5 nas máquinas de venda automática da estação de 
Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA), lojas Ventra participantes, ligando para 
1.877.NOW.VENTRA ou online em ventrachicago.com. Assim que seu cartão for comprado, 
você pode registrá-lo para ter a cobrança de $ 5 imediatamente reembolsada como valor de 
trânsito para pagar as viagens. Basta tocar e embarcar e as tarifas completas e as transferências 
no CTA e Pace serão deduzidas do seu cartão.  

• Tarifa completa: $ 2,25 (ônibus); $ 2,50 (trem); $ 5 (de O'Hare) * 
• Transferência de tarifa completa: $.25 
• Tarifa reduzida: $ 1,10 (ônibus); $ 1,25 (trem) (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos e a 

clientes com uma autorização válida de tarifa reduzida RTA) 
• Transferência de tarifa reduzida: $0.15  

 
Pague até sete viagens com tarifa completa de uma vez. As transferências devem ocorrer 
dentro de duas horas após a primeira viagem. 
 
Você também pode carregar o valor de trânsito e passes para o seu cartão Ventra nas máquinas 
de venda automática da estação CTA, nos locais de varejo participantes, através do aplicativo 
Ventra, online ou por telefone. Os passes oferecem viagens ilimitadas nos ônibus e trens da 
CTA por um período específico e incluem 1 dia: $10; 3 dias: $20; 7 dias: $28. Os passes não 
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podem ser compartilhados.  
 
* A taxa O'Hare de US $ 5 se aplica a pessoas que pagam com o valor de pagamento por uso da 
conta Ventra Transit. 
 
Aplicativo Ventra 
O aplicativo Ventra permite que você gerencie sua conta Ventra, adicione valor de trânsito ou 
passe para seu Cartão Ventra e compre e use passagens móveis Metra. Para obter mais 
informações, visite ventrachicago.com/app. 
 
Cartão bancário ou telefone celular habilitado para NFC 
Use seu próprio cartão bancário sem contato ou telefone celular habilitado para NFC com Apple 
Pay, Google Pay ou Samsung Pay para tocar e viajar no CTA e Pace. Toque no seu cartão ou 
telefone para pagar conforme usa. Este símbolo:    significa que seu cartão não tem contato. 
As transferências já estão disponíveis. Pague até 7 viagens de tarifa completa de uma vez. As 
transferências devem ocorrer dentro de duas horas após a primeira viagem. 
 
Visite ventrachicago.com para obter mais informações.  
 
SERVIÇO DE TREM METRA  
Os participantes e espectadores são incentivados a aproveitar as vantagens do passe de sábado 
ou domingo de $ 7 da Metra, bom para passeios ilimitados no sábado ou no domingo. Além 
disso, o passe de fim de semana de $ 10 (disponível no Ventra app somente) é bom para 
viagens ilimitadas em ambos os dias de fim de semana. Os participantes da Abbott Health & 
Fitness Expo são incentivados a usar a linha Metra Electric de e para a Health & Fitness Expo. A 
Metra Electric oferece serviço frequente entre McCormick Place e o centro da cidade.  
 
Visite metra.com  para maiores informações. 
 
ESTACIONAMENTO NA GARAGEM DO MILLENNIUM 
Millennium Garages oferece várias opções de estacionamento para os participantes da 
Maratona de Chicago do Bank of America em todas as quatro convenientes garagens 
subterrâneas situadas abaixo de Grant Park, Millennium Park e Maggie Daley Park. Compre 
estacionamento para o fim de semana da corrida com antecedência online por uma taxa com 
desconto. Os passes de estacionamento são válidos em todas as quatro garagens: Millennium 
Lakeside, Millennium Park, Grant Park South e Grant Park North. Estacionamento individual por 
mais de um dia pode economizar mais de 50% no estacionamento do hotel, adquirindo o 
estacionamento Extended Stay com antecedência. Esta opção está disponível em todas as 
quatro garagens e inclui acesso ilimitado de entrada e saída. 
 
Visite millenniumgarages.com  para maiores informações. 
 
TRIAGEM DE ENTRADA DE PARTICIPANTE DO GRANT PARK 
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Antes de entrar no Grant Park no dia da corrida, você deve passar por um dos sete portões de 
entrada designados de segurança e triagem de malas localizados na Avenida Michigan. Seu 
número de inscrição emitido pelo evento deve ser fixado na capa externa da sua roupa e visível 
para o pessoal de segurança para entrar no Grant Park. Também será solicitado que você 
mostre a pulseira à prova de violação indicando que forneceu prova de vacinação completa ou 
um teste COVID-19 negativo.  
 
Seu horário de chegada e portão de entrada serão determinados por sua atribuição de início do 
curral. Para nos ajudar a facilitar um processo de entrada tranquilo e reduzir o tempo de espera 
nos portões, pedimos que você siga as instruções específicas para a sua atribuição de curral de 
partida. 
 
Todas as bolsas serão examinadas pelo pessoal de segurança. Não serão permitidas bolsas 
pessoais (mochilas, malas, etc.); todos os participantes devem usar a sacola de participante de 
plástico transparente emitida para o evento como equipamento. Camelbaks® e qualquer tipo 
de mochila de hidratação não são permitidos. Para evitar dúvidas, cintos de combustível e 
garrafas de água manuais são permitidos. Esteja ciente de que você pode ser solicitado a 
esvaziar o conteúdo desses recipientes antes de entrar no Grant Park. Os participantes que 
optarem por não verificar o equipamento e não estiverem carregando uma bolsa podem 
acessar o Grant Park através das vias expressas de segurança designadas. 
 
Os participantes são incentivados a usar máscaras faciais no Grant Park antes de começar a 
corrida. Máscaras adicionais estarão disponíveis após o término para os participantes que 
desejarem voltar a mascarar antes de seguirem para o Abbott 27.2 ou Atletas Reunite. Os 
participantes que têm acesso a uma área de barraca são obrigados a usar máscaras faciais 
enquanto estiverem dentro da barraca.  
 
Reutilize sua sacola de participante após a corrida. Quando estiver pronto para descartar a 
sacola, remova o barbante e leve para uma instalação em sua área que aceita sacolas plásticas 
para reciclagem. A sacola do participante deste ano é feita nos EUA e usa aproximadamente 
30% de material reprocessado. 
 
TRIAGEM DE ENTRADA DO ESPECTADOR NO GRANT PARK 
Os espectadores não terão acesso às áreas de largada e chegada da corrida dentro do Grant 
Park no dia da corrida. Essas áreas estarão acessíveis apenas para participantes exibindo seus 
números de inscrição emitidos pelo evento, funcionários do evento com credenciais adequadas 
e convidados com ingressos (quando aplicável). Família, amigos e indivíduos não registrados 
para a corrida não poderão acompanhar os corredores até a linha de partida ou cumprimentá-
los na linha de chegada.  
 
Recomendamos que os espectadores apoiem os corredores de outras partes do percurso e 
encontrem os corredores após a corrida em áreas designadas dentro do Grant Park.  
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A área Abbott 27.2 Fest e Atletas Reunite do Grant Park será aberta aos espectadores às 9h30. 
Para acessar esta área, os espectadores devem passar pela segurança e triagem de malas no 
Portão de Entrada # 1 (Jackson Drive e Michigan Avenue) ou Portão de Entrada # 4 (Ida B. Wells 
Drive e Michigan Avenue). 
 
Os espectadores são incentivados e podem ser obrigados a usar máscaras faciais no Grant Park 
e ao longo da rota do percurso de 26,2 milhas.  
 
Use calçadas e passarelas designadas em Grant Park para ajudar a preservar a folhagem em um 
dos melhores espaços verdes de Chicago. 
 
BARRACAS DE INFORMAÇÃO 
Tendas de informações estarão disponíveis em Grant Park no dia da corrida. Os voluntários de 
informação estarão disponíveis para auxiliar os participantes e espectadores com informações 
sobre o evento, mapas do curso e perguntas gerais sobre o evento, bem como itens perdidos e 
achados. As tendas de informação estarão 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 na Jackson Drive  
• Dentro da instalação de verificação de equipamento da fonte de Buckingham (tenda de 

informações apenas para participantes) 
• Lado norte da Jackson Drive entre Columbus Drive e Lake Shore Drive 
• Na esquina noroeste de Ida B. Wells Drive e Columbus Drive 
 
 
SEÇÃO 5 | DIA DA CORRIDA: COMEÇA 
 
A maratona do Bank of America Chicago começa no cruzamento da Columbus Drive com a 
Monroe Street. A corrida começa com um campo de elite de classe mundial, seguido por três 
ondas de largada para facilitar a partida suave para os milhares de corredores que seguem seus 
passos.  
 
AGENDA DE EVENTOS 
Grant Park abre para corredores às 5h30. 
A verificação de marcha abre às 5h30. 
Começa a abrir os currais 5:30 da manhã. 
A Onda 1 (Vermelha) começa a fechar os currais 7:20 da manhã.  
Maratona de largada em cadeira de rodas (homens) 7h20. 
Maratona de largada em cadeira de rodas (mulheres) 7:21 da manhã. 
Início do handcycle 07:23 
Onda 1 Início 7h30 
A Onda 2 (Azul) começa a fechar os currais às 7:45 da manhã. 
Onda 2 Início 8h00 
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Onda 3 (laranja) começa a fechar os currais 8:10 am. 
Onda 3, início às 8:35 da manhã. 
 
Os voluntários da equipe verde estarão localizados nas Estações de Resíduos Zero em todo o 
Grant Park para ajudá-lo a descartar materiais em recipientes de compostagem, reciclagem ou 
aterro sanitário. 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
Seu número de inscrição na Maratona de Chicago do Bank of America de 2021 é um 
identificador exclusivo. Deve estar visível e sempre usado na camada externa da roupa no dia 
da corrida. Seu número de inscrição indica a área de verificação do seu equipamento 
(vermelho, azul ou laranja) e iniciar a atribuição do curral (Cadeira de rodas, Desenvolvimento 
americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N). 
 
Diretrizes do número de Inscrição: 
• Seu número de inscrição deve ser fixado com quatro (4) alfinetes na frente da camada 

externa de sua roupa e estar visível para obter acesso ao Grant Park e ao curral de partida. 
• Sua inscrição deve estar visível durante toda a corrida. 
• Não altere fisicamente (corte, dobre ou obscureça) o seu número de inscrição de forma 

alguma. 
• Prender sua inscrição diretamente em cima de um cinto de abastecimento ou outro kit de 

cinto, especialmente um contendo eletrônicos, pode causar um mau funcionamento do seu 
dispositivo de cronometragem de inscrição. 

• Preencha o verso do seu número de inscrição com seu contato de emergência e 
informações médicas. 

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

• A venda e / ou transferência do seu número de inscrição é estritamente proibida e resultará 
na desqualificação.  

• Se a sua inscrição for alterada ou usada incorretamente no dia da corrida, você corre o risco 
de pontuação inadequada e possível desqualificação.   
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1. Ingresso para a cerveja Goose Island: Participantes com 21 anos ou mais (é necessário 

um documento de identidade com foto) podem resgatar esta parte destacável de seu 
número de inscrição por uma cerveja Goose Island após a corrida na 27th Mile Post-
Race Party.  

2. Etiqueta de verificação de equipamento: Apresente esta etiqueta em sua barraca de 
verificação de equipamentos após a corrida para facilitar o processo de conexão com 
sua bolsa de verificação de equipamentos.  

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

4. Cor do número de inscrição do evento: A cor do seu número de inscrição indica a 
localização da tenda de verificação de seu equipamento e início da onda (vermelho, azul 
ou laranja).  

5. Iniciar carta do curral: Esta carta identifica sua tarefa inicial no curral, ((A, B, C, D, E, F, 
G, H, J, K, L, M, N).  

6. Número único de corrida: Este número é o seu número de corrida e identificador 
exclusivo. Por esse motivo, seu número de inscrição é intransferível e deve ser usado 
apenas por você. A transferência do seu número de inscrição é estritamente proibida.  

7. Entrada do portão: O portão de entrada sugerido com base em sua tarefa inicial. 
 
* A Maratona 2021 do Bank of America Chicago usará o dispositivo de cronometragem MYLAPS 
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Etiqueta de inscrição para registrar seu tempo líquido de chegada. O cronômetro está 
permanentemente conectado na parte de trás do seu número de inscrição. Importante: Não 
remova o cronômetro de sua inscrição nem dobre-o de qualquer forma. Usar a inscrição 
incorretamente pode resultar em pontuação inadequada e possível desqualificação. Seu tempo 
será registrado a partir do ponto em que você cruza as esteiras de cronometragem na linha de 
partida até cruzar as esteiras de cronometragem na linha de chegada.  
 
VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO  
Você pode armazenar pequenos itens pessoais ou peças de roupa durante a corrida em sua 
área de verificação de equipamento designada, que é determinada por sua onda inicial: 
Vermelho, Azul ou Laranja.  
 
Diretrizes de verificação de equipamento: 
• A verificação do equipamento está disponível apenas para os participantes; espectadores 

não são permitidos na área de verificação de equipamentos. 
• Você deve usar sua sacola de verificação de equipamentos emitida pela corrida (sua sacola 

de plástico transparente do participante); nenhuma outra bagagem será aceita na 
verificação de equipamento. 

• Remova sua etiqueta de verificação de equipamento do seu número de inscrição e prenda-a 
na sua sacola de verificação de equipamento. 

• Não verifique itens valiosos como carteiras, dinheiro, joias, telefones celulares, câmeras, 
música ou dispositivos eletrônicos, etc .; o evento não é responsável por itens perdidos, 
roubados ou danificados. 

• Você deve mostrar seu número de inscrição ao deixar e pegar seu equipamento. 
• Artigos soltos de roupa ou outros itens pessoais que não foram colocados em sua sacola de 

plástico transparente emitida para o evento não serão aceitos na verificação de 
equipamentos. 

• Todas as bolsas devem ser retiradas até as 16h00 no dia da corrida. Sacos que não são 
recolhidos até às 16h00 serão levados para a Tenda de Informações Harrison (lado leste da 
Michigan Avenue na Harrison Street), onde podem ser buscados pessoalmente das 16h às 
20h.   

• Se você precisar retirar sua bolsa na Tenda de Informações Harrison após a corrida, visite 
chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar se sua bolsa está disponível para 
retirada. 

• Todos os itens não reclamados até sexta-feira, 29 de outubro de 2021, não estarão mais 
disponíveis. 

 
INÍCIO DA ONDA E INÍCIO DOS CURRAIS  
A maratona do Bank of America Chicago apresenta um processo de início de onda e de curral. 
Sua onda inicial é determinada por sua atribuição de curral inicial: Cadeira de rodas, 
Desenvolvimento americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N. Sua atribuição de curral de 
início está indicada em seu Packet Pick-Up Ticket e número de inscrição emitido pelo evento .  
 
Diretrizes de início do curral: 
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• Seu número de inscrição corresponde à sua tarefa inicial do curral (cadeira de rodas, 
desenvolvimento americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N). 

• Seu número de inscrição deve ser fixado na frente de seu traje de corrida e estar visível 
para obter acesso ao seu curral de largada. 

• Você terá acesso apenas ao seu curral de partida atribuído. 
• Os currais iniciais da onda 1 (Desenvolvimento Americano, A, B, C, D e E) fechará às 7:20 

da manhã. 
• Os currais iniciais da onda 2 (F, G, H, J e K) fecharão às 7h45. 
• Os currais iniciais da onda 3 (L, M and N) fechará às 8:10 am 
• Família e amigos não poderão acompanhar os participantes até a área de largada. 

 
ONDA 1 (VERMELHO)  
Verificação de equipamento vermelho* 
Currais iniciais: A, B, C, D e E 
Hora de chegada sugerida: 05:30 am 
 
Portões de entrada sugeridos 

• Iniciar Curral A: Portão de entrada nº 5 - Ida B. Wells 
• Iniciar Curral B: Portão de entrada nº 4 - Ida B. Wells 
• Iniciar Curral C: Portão de entrada nº 3 - Van Buren 
• Iniciar Curral D: Portão de entrada nº 2 - Van Buren 
• Iniciar Curral E: Portão de entrada # 1 - Jackson 

 
Iniciar fechamento do curral: 7H20 am 
If you are not in your start corral by 7:20 a.m. you must start at the back of your assigned wave. 
 
Início da corrida: 07:30 am 
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ONDA 2 (AZUL) 
Verificação de Equipamento  azul 
Iniciar curral: F, G, H, J e K 
Hora de chegada sugerida: 6H am. 
 
Portões de entrada sugeridos 

• Iniciar Curral F: Portão de entrada nº 4 - Ida B. Wells 
• Iniciar Curral G: Portão de entrada nº 5 - Ida B. Wells  
• Iniciar Curral H: Portão de entrada # 1 - Jackson 
• Iniciar Curral  J:  Portão de entrada nº 3 - Van Buren 
• Iniciar Curral K: Portão de entrada nº 5 - Ida B. Wells 

                                         Portão de entrada 6 - Harrison 
 
Iniciar fechamento do curral: 07:45 am 
Se você não estiver no curral de largada às 7h45, deve começar na parte de trás da onda 
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designada. 
 
Início da corrida: 8h am. 
 

 
 
ONDA 3 (LARANJA) 
Verificação de equipamento laranja 
Currais iniciais: L, M e N  
Hora de chegada sugerida: 06:30 am 
 
Portões de entrada sugeridos 

• Iniciar Curral L: Portão de entrada 6 - Harrison 
• Iniciar Curral M: Portão de entrada 6 - Harrison 
• Iniciar Curral N: Portão de entrada nº 7 - Harrison 

 
Iniciar fechamento do curral: 8:10H am 
Se você não estiver no curral de largada às 8:10 da manhã, deve começar na parte de trás da 
onda designada. 
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Início da corrida: 08:35 am 
 

 

 
PROCEDIMENTOS DA LINHA DE PARTIDA  
Levará cerca de 20 a 25 minutos para o participante final de cada onda cruzar a linha de 
partida. Por favor, aderir a sua onda atribuído e a hora de início. Lembre-se de que seu tempo 
oficial não começará até que você cruze o tapete de cronometragem na linha de partida. Siga as 
instruções dos oficiais da corrida e voluntários em todos os momentos para um início seguro e 
ordenado da corrida. 
 
Após o início da corrida, os Voluntários da Equipe Verde recolherão as roupas descartadas 
dentro e ao redor dos currais de largada. Todas as roupas coletadas no início são doadas a 
Illinois Amvets e ao Exército de Salvação, um parceiro de caridade do Bank of America na 
Maratona de Chicago. 
 
VESTIÁRIOS 
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Para sua conveniência, vestiários estão disponíveis perto das áreas de verificação de 
equipamentos em Grant Park. 
 
FLUIDOS PRÉ-CORRIDA, SUPRIMENTOS E INSTALAÇÕES DE SANITÁRIOS 
Gatorade Endurance Formula (limão-lima), 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 iniciais. Outros suprimentos, como band-aids, alfinetes 
de segurança e lubrificante de pele estarão disponíveis em tendas de suprimentos pré-corrida 
perto de sua verificação de equipamento designado. Os banheiros serão posicionados próximos 
às entradas do curral.  
 
Consulte o mapa de Grant Park para locais específicos. 
 
 
SEÇÃO 6 | DIA DA CORRIDA: CURSO  
 
As 42,2 milhas da Maratona de Chicago do Bank of America percorrem 29 bairros de Chicago, 
dando aos participantes a oportunidade de ver porções das partes norte, oeste e sul da cidade.  
 
ESTAÇÕES DE AJUDA  
20 estações de socorro estão localizadas ao longo do curso, a aproximadamente uma a duas 
milhas de distância. Cada posto de socorro consiste nas seguintes comodidades nesta ordem:  
 
• Tenda Médica com acesso a um veículo de Transporte para atletas * 
• Instalações sanitárias 
• Fórmula Gatorade Endurance (sabor limão-lima) 
• Locutor de endereço público 
• Água 

 
*Os veículos de Transporte para atletas fornecem transporte não emergencial de volta ao Grant 
Park se um participante não puder completar a corrida. 
 
Gatorade Endurance Carb Energy Chews estará disponível nos sabores Orange e Fruit Punch no 
Aid Station 10 (Milha 13.2). Uma porção de Gatorade Endurance Energy Chews fornece 31 
gramas de carboidratos, 110 mg de sódio e 120 calorias. 
 
Os sabores cafeinados oferecidos são limão-gengibre e melancia. Os sabores de gel sem cafeína 
oferecidos serão Manga e Maçã, Pêra. A estação Gatorade Endurance Carb Energy Gel está 
localizada na Estação de Ajuda 14 (Milha 18.2). Uma porção de Gatorade Endurance Non-
Caffeinated Energy Gel fornece 20 gramas de carboidratos, 100 mg de sódio e 80 calorias. Uma 
porção de Gatorade Endurance Caffeinated Energy Gel contém 30 mg de cafeína.  
 
As Estações de Assistência 15-18 (Milhas 19,5-23,5) oferecerão Bananas Chiquita. 
 



26 
 

Não perca a Biofreeze Pain Relief Zone em torno da Mile 21.2 (Cermak Road e Archer Avenue) 
onde a equipe de resfriamento do Biofreeze será armada com o spray Biofreeze para ajudar o 
Cool the Pain a fazer os participantes cruzarem a linha de chegada. 
 
Familiarize-se com os locais e ofertas em cada posto de socorro e prepare-se para um trânsito 
mais lento nessas áreas. Os postos de socorro têm aproximadamente dois quarteirões de 
comprimento: mesas com Gatorade Endurance Formula e linha de água em ambos os lados da 
rua. Continue movendo-se pela estação de ajuda se as primeiras mesas estiverem muito 
lotadas para obter fluidos. 
 
Posto de socorro  Localização Milha Itens* 
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. ao norte de Fullerton Pkwy.    5.8 G, W 
5 Inner Lake Shore Dr. entre Cornelia Ave. e Addison St.  7.3 G, W 
6 Bestrada entre a Avenida Aldine e a Avenida Belmont. 8.8 G, W 
7 Clark St. entre Belden Ave. e Webster St.    10.1 G, W 
8 Wells St. entre North Ave. e Burton Pl.    11.5 G, W 
9 Wells St. entre Grand Ave. e Hubbard St.    12.6 G, W 
10 Franklin St. entre Washington Blvd. e Madison St.   13.2 G, W, GC 
11 Rua Adams entre a Avenida Racine e a Rua Throop.  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 18th St. entre Blue Island Ave. e Throop St.    19.3 G, W, B 
16 Canalport Ave. entre Halsted St. e Cermak Road.   20.2 G, W, B 
17 Wentworth Ave. entre 29th St. e 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 St. e 26th St.    24.1 G, W 
20 Michigan Ave. entre 18th St. e 16th St.    25.2 G, W 
 
*G = Fórmula de resistência de Gatorade; A = Água; GC = Gatorade Endurance Carb Energy 
Mastigações; GG = Gel de energia de resistência de Gatorade; B = Bananas Chiquita 
 
As Estações de Resíduos Zero no Grant Park e todas as estações de auxílio ao curso irão coletar 
lixo orgânico, incluindo copos d'água, Copos Gatorade Endurance, cascas de banana e outros 
restos de comida, que serão transformados em solo rico em nutrientes e doados às hortas 
comunitárias locais. 
 
LIMITE DE TEMPO DO PERCURSO  
A Maratona de Chicago do Bank of America tem um limite de tempo de percurso de 6 horas e 
30 minutos. Após este horário, o percurso será reaberto ao tráfego de veículos. Você deve 
manter um ritmo de 15 minutos por milha (aproximadamente) ou mais rápido, completando a 



27 
 

distância total da maratona - linha de partida a linha de chegada - dentro do requisito de tempo 
do evento. Aqueles que terminarem fora do limite de tempo não serão registrados como 
finalistas oficiais e podem não receber suporte total no percurso de estações de ajuda e pessoal 
de segurança no trânsito. 
 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS 
Os veículos dee Transport para as Atletas fornecem transporte não emergencial de todas as 
20 estações de ajuda de volta ao Grant Park, caso um participante não consiga completar a 
corrida. Sinais de transporte de corredor e voluntários vestindo coletes verdes estarão 
localizados em cada barraca médica do percurso. 
 
PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE TEMPO, RELÓGIOS E MARCADORES DE MILHAS 
Os pontos de controle de cronometragem são posicionados na linha de partida, a cada 5 km, na 
metade do caminho (13,1 milhas) e na linha de chegada. Seu dispositivo de cronometragem 
MYLAPS etiquetas de inscrições registrará tempos parciais em cada um desses pontos de 
verificação. 
 
Os relógios digitais são posicionados na linha de partida, ao longo do percurso e na linha de 
chegada para fornecer o tempo de corrida decorrido. Marcadores de milhas e quilômetros são 
posicionados a cada milha e 5K para ajudá-lo a localizar os relógios. Os relógios digitais na linha 
de chegada exibirão o tempo decorrido da corrida, que começa com o início da Onda 1 (7h30). 
Seu tempo de corrida individual pode ser diferente dependendo de quando você cruza a linha 
de partida oficial. 
 
DISPOSITIVOS PROIBIDOS NO PERCURSO 
Dispositivos com rodas não são permitidos no percurso da Maratona de Chicago do Bank of 
America por qualquer pessoa que não seja uma cadeira de rodas registrada e autorizada, 
participantes da equipe de handcycle e duo. Dispositivos de rodas proibidos incluem cadeiras 
de rodas e handcycles não registradas, carrinhos de bebê, skates, patins e bicicletas. 
 
É proibido o uso de bastões de selfie, suportes para câmeras, dispositivos de vídeo, 
computadores ou quaisquer dispositivos semelhantes por qualquer pessoa durante a 
participação no evento. 
 
Camelbaks® e qualquer tipo de mochila de hidratação não são permitidos. Para evitar dúvidas, 
cintos de combustível e garrafas de água manuais são permitidos. Esteja ciente de que você 
pode ser solicitado a esvaziar o conteúdo desses recipientes 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 atentos ao ambiente em todos os momentos e devem prestar 
atenção aos anúncios importantes feitos no Grant Park e ao longo do percurso. Dispositivos 
musicais com fones de ouvido não são permitidos para uso por atletas no Programa de 
Desenvolvimento Americano. 
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Itens proibidos adicionais na rota do percurso incluem, mas não estão limitados a: bolsas 
grandes(mochilas, malas e sacos de rolamento), coolers rígidos, fantasias cobrindo todo o rosto 
(exceto máscaras faciais se exigido por ordem governamental), qualquer equipamento 
volumoso não modelador que se estenda além do perímetro do corpo, adereços e 
equipamento não rodante, animais de estimação/animais (exceto para animais de serviço que 
são treinados para realizar trabalhos ou tarefas específicas para uma pessoa com deficiência), 
bebidas alcoólicas, substâncias ilegais, cadeiras, armas, aviões e drones controlados 
remotamente.  
 
Observe que todos os itens considerados perigosos ou inadequados serão confiscados a critério 
exclusivo do pessoal de segurança. 
 
 
SEÇÃO 7 | DIA DA CORRIDA: FINALIZAÇÃO 
 
A maratona do Bank of America Chicago termina na Columbus Drive, ao norte da Roosevelt 
Road. Na área de chegada, os finalistas receberão Heatsheets ™, medalhas e refrescos. Após a 
saída, os finalistas podem comemorar sua conquista com amigos e família no Abbott 27.2 Fest 
no Butler Field em Grant Park. 
 
PROCEDIMENTOS DA LINHA DE CHEGADA  
Para comodidade e segurança de todos os participantes, continue avançando pela área de 
chegada. Nenhuma parada ou vadiagem é permitida na linha de chegada ou além dela. Os 
participantes que se sentarem ou deitarem na área de chegada serão imediatamente 
transferidos para a tenda médica e não serão liberados até que sejam liberados pela equipe 
médica. Os voluntários serão posicionados logo após a linha de chegada dentro da área de 
recuperação do corredor para distribuir Heatsheets ™ e medalhas da finalização. Depois de sair 
da área de chegada, não há reentrada. 
 
As planilhas de calor coletadas no dia da corrida serão transformadas em pranchas da Trex (um 
material alternativo de madeira) que costumava fazer bancos que serão doados às 
comunidades impactadas pela corrida. 
 
REFRESCO PARA ATLETAS  
Refrescos estarão disponíveis além da linha de chegada na área de Refresco para atletas, 
incluindo Gatorade Endurance Formula (limão-lima), água engarrafada, Chiquita Bananas, 
MUSCLE MILK PRO SERIES® e uma variedade de outros petiscos. Para participantes com 21 anos 
ou mais, a Goose Island Beer Co. de Chicago fornecerá 312 Urban Wheat Ale de cortesia. 
 
Após a corrida, procure Michigan Apples na área de refresco para atletas. Reabasteça seu corpo 
com uma guloseima saudável de origem local. 
 
REUNIR OS ATLETAS  
Conecte-se com amigos e familiares após a corrida em Atletas Reunite. Placas alfabéticas (A-Z) 
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serão colocadas na Columbus Drive adjacente ao Abbott 27.2 Fest para facilitar os locais das 
reuniões pelo nome. Ao fazer planos para se reunir com sua família e amigos, leve em 
consideração o tempo necessário que levará para navegar pela área de chegada e pegar sua 
bolsa na verificação de equipamentos. Além disso, certifique-se de elaborar um plano de 
backup se você não conseguir localizar seu grupo no Grant Park. Depois de se conectar, vá para 
o Abbott 27.2 Fest para comemorar o seu término. 
 
ABBOTT 27.2 FEST 
Depois de se conectar com seus entes queridos, comemore sua conquista no Abbott 27.2 Fest 
em Butler Field, perto da linha de partida em Columbus Drive e Jackson Drive. A celebração ao 
ar livre contará com música ao vivo, alimentos e bebidas disponíveis para compra. Os 
participantes com 21 anos ou mais (é necessário apresentar um documento de identidade com 
foto) podem resgatar a parte destacável de seu número de inscrição por uma Goose Island 312 
Urban Wheat Ale, Next Coast IPA ou 312 Lemonade Shandy. 
 
O Abbott 27.2 Fest está aberto ao público das 9h30 às 16h, com música ao vivo a partir das 
10h30 e resgate e venda de ingressos de cerveja das 9h30 às 15h30 
 
CELEBRAÇÕES PÓS-CORRIDA COM GOOSE ISLAND BEER CO.  
Goose Island tem o orgulho de estabelecer o ritmo para as bebidas do dia da corrida em 
Chicago. Desfrute de 312 Urban Wheat Ale, Next Coast IPA ou 312 Lemonade Shandy no Abbott 
27.2 Fest, em Grant Park’s Butler Field, imediatamente após a corrida.  
  
Após o Abbott 27.2 Fest, continue a celebração em uma das seis Celebrações dos Participantes 
Pós-Corrida da Ilha de Goose em toda a cidade. Seja um dos primeiros trezentos e doze 
corredores a chegar com a medalha de finalizador em 2021, em qualquer um dos seis locais, e a 
primeira 312 Urban Wheat Ale está por conta da casa! 
  
As celebrações dos participantes pós-corrida da Ilha de Goose deste ano acontecerão em:  
 
Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60612 

Cervejaria Goose Island  
Avenida 1800 N. Clybourn. 
Chicago, IL 60614 

Hubbard Inn 
110 W. Hubbard St. 
Chicago, IL 60654 
312.273.6207  

Hard Rock Café Chicago 
63 W. Ontario St. Chicago, 
IL 60654 
 312.943.2252 

Lizzie McNeill’s 
400 N. McClurg Ct. Chicago, 
IL 60611 312.467.1992 

HVACPUB 
3530 N. Clark St. 
Chicago, IL 60657 
773.789.8864  

 

 
A Goose Island está oferecendo a todos os participantes registrados um copo de alumínio da 
marca na sacola do participante deste ano. Goose Island, incentiva os participantes a optarem 
por reutilizar garrafas de água de uso único.  
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A cerveja Goose Island será servida aos finalistas em latas comemorativas de alumínio de 16 
onças, que são uma lembrança e infinitamente recicláveis. Os cartuchos de papel para latas de 
cerveja são usados no Refresco para atletas para reduzir o uso de plástico. 
 
RESULTADOS DA CORRIDA  
Os resultados não oficiais da corrida estarão disponíveis no dia da corrida em 
chicagomarathon.com. A edição de segunda-feira, 11 de outubro, do Chicago Tribune incluirá a 
cobertura completa do dia da corrida e listas de resultados não oficiais na seção comemorativa 
da Maratona de Chicago do Bank of America de 2021. * 
 
Assim que os resultados da corrida forem considerados oficiais, todos os finalistas oficiais 
receberão um e-mail com um link para baixar o certificado de finalizador digital. Todos os 
finalistas oficiais receberão uma cópia digital do livro de resultados da Maratona de Chicago do 
Bank of America 2021 após o evento com uma lista completa dos resultados, cobertura do dia 
da corrida e fotos. 
 
*Devido aos prazos de produção, o Chicago Tribune não pode garantir, mas fará o possível para 
incluir os nomes de todos os participantes que concluírem a Maratona de Chicago do Bank of 
America em menos de 6 horas e 30 minutos. 
 
DIVISÕES DE IDADE E PRÊMIOS 
Medalhas de finalização gravadas e personalizadas serão concedidas aos cinco primeiros 
colocados em cada divisão de idade listada abaixo. As medalhas por 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 e mais 
 
 
SEÇÃO 8: ESPECTADORES  

 
Torça pelos participantes da Maratona de Chicago Bank of America deste ano pessoalmente ao 
longo do percurso ou de casa, acompanhando a cobertura de TV e rádio do evento. Os 
espectadores podem rastrear corredores individuais usando o aplicativo Maratona do Bank of 
America Chicago, desenvolvido pela Tata Consultancy Services. Após a corrida, junte-se ao seu 
participante no Abbott 27.2 Fest em Grant Park. 
 
AGENDA DE EVENTOS 
Sexta-feira, 8 de outubro 
Abbott Health & Fitness Expo; Packet pick-up 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
9h00 - 20h00 
 
Visite chicagomarathon.com/expo para obter mais informações. 
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Sábado, 9 de outubro 
Abbott Chicago 5K 
Grant Park (Grant Park (Ida B. Wells a leste da Michigan Ave.) 
Início da corrida: 07:30 am 
 
Visite chicago5k.com para obter mais informações. 
 
Abbott Health & Fitness Expo;Packet pick-up 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
9h00 - 18h00 
 
Visite chicagomarathon.com/expo para obter mais informações. 
 
Domingo, 10 de outubro 
Grant Park 
Maratona de largada em cadeira de rodas (homens) 7h20. 
Maratona de largada em cadeira de rodas (mulheres) 7:21 da manhã. 
Maratona de Handcycle inicia 7:23 am 
Onda 1 Início (vermelho) 7h30 
Onda 2 Início (azul) 8h00 
Onda 3, partida (laranja) 8:35 da manhã. 
O acesso de espectadores ao Grant Park começa às 9h30. 
 
Abbott 27,2 Fest 
Grant Park, Butler Field 
9h30 - 16h00 
 
Reunir os Atletas 
9h30 - 16h00 
 
ACESSO AOS ESPECTADORES GRANT PARK  
Os espectadores não terão acesso às áreas de largada e chegada da corrida dentro do Grant 
Park no dia da corrida. Essas áreas estarão acessíveis apenas para participantes exibindo seus 
números de inscrição emitidos pelo evento, funcionários do evento com credenciais adequadas 
e convidados com ingressos (quando aplicável). Família, amigos e indivíduos não registrados 
para a corrida não poderão acompanhar os corredores até a linha de partida ou cumprimentá-
los na linha de chegada.  
 
Recomendamos que os espectadores apoiem os corredores de outras partes do percurso e 
encontrem os corredores após a corrida em áreas designadas dentro do Grant Park.  
 
A área Abbott 27.2 Fest e Atletas Reunite do Grant Park será aberta aos espectadores às 9h30. 
Para acessar esta área, os espectadores devem passar pela segurança e triagem de malas no 
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Portão de Entrada # 1 (Jackson Drive e Michigan Avenue) ou Portão de Entrada # 4 (Ida B. Wells 
Drive e Michigan Avenue). 
 
Os espectadores são incentivados e podem ser obrigados a usar máscaras faciais no Grant Park 
e ao longo da rota do percurso de 26,2 milhas.  
 
APLICATIVO DA MARATONA BANK OF AMERICA CHICAGO, DESENVOLVIDO PELA TCS 
O aplicativo da Maratona do Bank of America Chicago, desenvolvido pela Tata Consultancy 
Services, é o recurso perfeito para se preparar para a Maratona de Chicago do Bank of America 
de 2021. Esteja você correndo ou assistindo, o aplicativo móvel gratuito inclui tudo que você 
precisa para estar preparado para uma ótima experiência de semana de corrida.  
 
O aplicativo móvel 2021 oferece rastreamento ilimitado ao vivo do corredor do dia da corrida, 
perfis de atletas de elite, streaming de transmissão ao vivo, clima em tempo real, um mapa de 
percurso interativo, compartilhamento de inscrição, loja de maratona, fotos de eventos e muito 
mais!   
 
Disponível agora na App Store e Google Play. 
 
ASSISTA AO VIVO 
NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago e TeleXitos fornecerão cobertura de TV ao vivo completa e 
transmissão ao vivo da Maratona de Chicago do Bank of America no domingo, 10 de outubro 
em inglês e espanhol. As transmissões de televisão ao vivo da NBC 5 Chicago, Telemundo 
Chicago e TeleXitos vão ao ar das 7h às 11h CST e a transmissão ao vivo estará disponível em 
nbcchicago.com e telemundochicago.com, nos aplicativos NBC 5 e Telemundo Chicago, e nos 
canais Roku e Apple TV das estações, das 7h às 15h CST. 
 
ESCUTE AO VIVO 
670 The Score Sports Radio fornecerá cobertura completa de rádio ao vivo da Maratona de 
Chicago Bank of America no dia da corrida, das 7h às 11h. Ouça Josh Liss e analistas 
especializados fornecendo uma descrição detalhada de toda a ação emocionante no domingo, 
10 de outubro. Baixe o aplicativo Audacy gratuito para ouvir de qualquer lugar. 
 
Sintonize antes da corrida para ouvir os shows de antevisão da Maratona de Chicago do Bank of 
America, apresentando especialistas em corrida e o Diretor Executivo de Corrida da Maratona 
de Chicago, Carey Pinkowski. Os programas vão ao ar às 7h dos três sábados que antecedem o 
evento. 
 
RESULTADOS AO VIVO 
Veja os resultados do dia da corrida ao vivo em chicagomarathon.com. O site de corrida 
compatível com dispositivos móveis permite que os espectadores vejam nossa classificação de 
corrida e sigam amigos e familiares, obtendo atualizações em tempo real e divisões a cada 5 
km. 
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HORÁRIOS DE CHEGADA DO PARTICIPANTE 
Abaixo estão os tempos aproximados em que o primeiro e o último participantes passarão 
pelos marcadores de milhas listados. 
 
Comece a Milha 2  
Participantes em cadeiras de rodas: 07:20 
am  
Atetlas: 7:30 a.m. – 9:30 a.m. 
 
Milha 2 a Milha 4  
Participantes em cadeiras de rodas: 07:26 
am  
Atetlas: 07:39 a.m. – 10:00 a.m. 
 
Milha 4 a Milha 6  
Participantes em cadeiras de rodas: 07:32 
am  
Atetlas: 07:49 a.m. – 10:30 a.m. 
 
Milha 6 a Milha 8  
Participantes em cadeiras de rodas: 07:40 
am  
Atetlas: 07:58 a.m. – 11:00 a.m. 
 
Milhas 8 a Milha 10  
Participantes em cadeiras de rodas: 07:45 
am  
Atetlas: 08:08 a.m. – 11:30 a.m. 
 
Milha 10 a Milha 12  
Participantes em cadeiras de rodas: 07:52 
am  
Atetlas: 8h17 - 12h00 
 
Milhas 12 a Milha 14  
Participantes em cadeiras de rodas: 07:58 
am  
Atetlas: 8h27 - 12h30 
 

Milha 14 a Milha 16  
Participantes em cadeiras de rodas: 08:05 
am  
Atetlas: 8h36 - 13h 
 
Milhas 16 a Milha 18  
Participantes em cadeiras de rodas: 08:11 
am  
Atetlas: 8h46 - 13h30 
 
Milhas 18 a Milha 20  
Participantes em cadeiras de rodas: 08:18 
am  
Atetlas: 8h55 - 14h 
 
Milhas 20 a Milha 22  
Participantes em cadeiras de rodas: 08:24 
am  
Atetlas: 9h05 - 14h30 
 
Milha 22 a Milha 24  
Participantes em cadeiras de rodas: 08:31 
am  
Atetlas: 9h14 - 15h00 
 
Milha 24 a Milha 26  
Participantes em cadeiras de rodas: 08:37 
am  
Atetlas: 9h24 - 15h30 
 
26 milhas para terminar  
Participantes em cadeiras de rodas: 08:44 
am  
Atetlas: 9h34 - 15h35 

 
NAVEGANDO NO PERCURSO 
Use o conveniente e acessível sistema ferroviário CTA de Chicago para torcer pelo seu corredor 
do início ao fim na Maratona de Chicago do Bank of America de 2021. Descubra o ritmo 
planejado do seu atleta por milha para estimar quando ele chegará a locais de fácil acesso ao 



34 
 

longo do percurso. Os espectadores são incentivados a acompanhar o percurso ao longo do 
evento. 
 
Estação Grand Red Line - Milhas 1, 3 e 12,5 
Embarque no trem da Linha Vermelha e saia na Grand Avenue (milha 1). Caminhe três 
quarteirões a oeste até a LaSalle Street (milha 3) e quatro quarteirões a oeste até a Wells Street 
(milha 12,5). 
 
Estação da Linha Vermelha de Monroe - Milha 2 
Embarque no trem da Linha Vermelha e saia na Monroe Street.  
 
Estação da Linha Vermelha de Chicago - milhas 3,5 e 12,25 
Embarque no trem da Linha Vermelha e saia na Chicago Avenue. Caminhe três quarteirões a 
oeste até a LaSalle Street (milha 3,5) e quatro quarteirões a oeste até a Wells Street (milha 
12,25).  
 
Estação da Linha Vermelha Clark / Divisão- Milhas 4 e 12 
Embarque no trem da Linha Vermelha e saia na LaSalle Street (milha 4). Ande um quarteirão a 
oeste até a Wells Street (milha 12). 
 
Estação da Linha Vermelha de Sheridan - Milha 8 
Embarque no trem da Linha Vermelha e saia em Sheridan. Ande quatro quarteirões para o leste 
até a Broadway.  
 
Estação da Linha Vermelha Addison - Milha 8,5 
Embarque no trem da Linha Vermelha e saia na Addison Street. Ande quatro quarteirões para o 
leste até a Broadway. 
 
Estação da Linha Sedgwick Brown - Milha 11 
Embarque no trem da Brown Line e saia na Sedgwick Street. Ande meio quarteirão ao norte até 
a North Avenue. 
 
Estação da linha Washington / Wells Brown, Rosa ou Laranja - Milha 13,5 
Embarque em qualquer trem da Brown, Linha Rosa ou Laranja e saia em Washington / Wells. 
Ande um quarteirão a oeste na Washington até Franklin. 
 
Estação da Linha Azul UIC-Halsted - Milhas 14 e 17  
Embarque em um trem da Linha Azul e saia em UIC-Halsted. Use a saída da Halsted Street e 
caminhe dois quarteirões ao norte até a Adams Street para ver os corredores na Mile 14 em 
Greektown. Ou use a saída Halsted Street ou Morgan Street e caminhe um quarteirão ao norte 
até Jackson (milha 17).   
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Estação da 18ª Linha Rosa - Milha 19,25 
Embarque no trem da Linha Rosa e saia na 18th Street. Caminhe quatro quarteirões para o 
leste até a Loomis Street. 
 
Estação da Linha Vermelha Cermak-Chinatown - Milha 21,5 
Embarque no trem da Linha Vermelha e saia em Cermak-Chinatown. 
 
Estação da Linha Vermelha Sox-35th - Milhas 23 e 23,25                                                                                                            
Embarque em um trem da Linha Vermelha e saia na Sox-35th. Use a saída da 33rd Street (milha 
23) ou caminhe dois quarteirões para o leste na 35th Street até a State Street (milha 23,25). 
 
Estação da Linha Verde 35th-Bronzeville-IIT - Milhas 23 e 23,25 
Embarque em um trem da Linha Verde e saia em 35th-Bronzeville-IIT. Use a saída da 33rd 
Street (milha 23) ou a saída da 35th Street (milha 23,25). 
 
Estação da Linha Verde Cermak-McCormick Place - Mile 25 
Embarque no trem da Linha Verde e saia em Cermak-McCormick Place. Caminhe dois 
quarteirões para o leste até a Michigan Avenue.  
 
Estação Roosevelt (Linha Vermelha, Verde e Laranja) - Linha de chegada 
Embarque em um trem da Linha Vermelha, Verde ou Laranja e saia em Roosevelt Road. 
Caminhe para o leste na Roosevelt Road em direção ao Museum Campus / Grant Park. 
 
AUTORIDADE DE TRÂNSITO DE CHICAGO 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) oferece uma maneira econômica e conveniente de 
navegar pelo percurso de 26,2 milhas no dia da corrida.  
 
Visite transitchicago.com para obter mais informações. 
 
Informação tarifária CTA 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) incentiva todos os participantes e espectadores a 
comprar as tarifas da CTA com antecedência para evitar a espera em longas filas nos aeroportos 
e no dia da corrida. Compre tarifas com antecedência em ventrachicago.com. 
 
Preço em dinheiro 
Aceito apenas em ônibus CTA. Tarifa exata (aceita-se moedas e notas). Nenhuma transferência 
de dinheiro disponível. 

• Tarifa completa: $2.50  
• Tarifa reduzida: $ 1,25 (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos e clientes com uma Permissão 

de Tarifa Reduzida RTA válida) 
 
Bilhete Ventra® 
Os ingressos Ventra de viagem única ($ 3) e de 1 dia ($ 10) estão disponíveis nas máquinas de 
venda automática da estação CTA. Esses ingressos descartáveis não podem ser recarregados. 
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Os ingressos para Ventra de viagem única incluem uma tarifa completa e dois traslados.  
 
Cartão Ventra 
Compre um cartão Ventra por US $ 5 nas máquinas de venda automática da estação de 
Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA), lojas Ventra participantes, ligando para 
1.877.NOW.VENTRA ou online em ventrachicago.com. Assim que seu cartão for comprado, 
você pode registrá-lo para ter a cobrança de $ 5 imediatamente reembolsada como valor de 
trânsito para pagar as viagens. Basta tocar e embarcar e as tarifas completas e as transferências 
no CTA e Pace serão deduzidas do seu cartão.  

• Tarifa completa: $ 2,25 (ônibus); $ 2,50 (trem); $ 5 (de O'Hare) * 
• Transferência de tarifa completa: $.25 
• Tarifa reduzida: $ 1,10 (ônibus); $ 1,25 (trem) (aplica-se a crianças de 7 a 11 anos e a 

clientes com uma autorização válida de tarifa reduzida RTA) 
• Transferência de tarifa reduzida: $0.15  

 
Pague até sete viagens com tarifa completa de uma vez. As transferências devem ocorrer 
dentro de duas horas após a primeira viagem. 
 
Você também pode carregar o valor de trânsito e passes para o seu cartão Ventra nas máquinas 
de venda automática da estação CTA, nos locais de varejo participantes, através do aplicativo 
Ventra, online ou por telefone. Os passes oferecem viagens ilimitadas nos ônibus e trens da 
CTA por um período específico e incluem 1 dia: $10; 3 dias: $20; 7 dias: $28. Os passes não 
podem ser compartilhados.  
 
* A taxa O'Hare de US $ 5 se aplica a pessoas que pagam com o valor de pagamento por uso da 
conta Ventra Transit. 
 
Aplicativo Ventra 
O aplicativo Ventra permite que você gerencie sua conta Ventra, adicione valor de trânsito ou 
passe para seu Cartão Ventra e compre e use passagens móveis Metra. Para obter mais 
informações, visite ventrachicago.com/app. 
 
Cartão bancário ou telefone celular habilitado para NFC 
Use seu próprio cartão bancário sem contato ou telefone celular habilitado para NFC com Apple 
Pay, Google Pay ou Samsung Pay para tocar e viajar no CTA e Pace. Toque no seu cartão ou 
telefone para pagar conforme usa. Este símbolo:    significa que seu cartão não tem contato. 
As transferências já estão disponíveis. Pague até 7 viagens de tarifa completa de uma vez. As 
transferências devem ocorrer dentro de duas horas após a primeira viagem. 
 
Visite ventrachicago.com para obter mais informações.  
 
BANK OF AMERICA ZONA DE TORCIDA SHAMROCK SHUFFLE - 8K 
Torça pelos corredores enquanto eles se arrastam pela Zona de Torcida do Shamrock Shuffle do 
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Bank of America localizada em Lincoln Park na marca de 8K. O Shamrock Shuffle é o pontapé 
inicial para a temporada de corridas de Chicago e é uma continuação das celebrações do Dia de 
São Patrício na cidade. Visite shamrockshuffle.com para obter mais informações. 
 
FESTA DO BLOCO DE CARIDADE - MILHAS 15 
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 que esses participantes causam, a Maratona de Chicago do Bank of 
America sediará uma festa beneficente perto da Milha 15. Espectadores, familiares e amigos 
são bem-vindos para torcer por seus corredores de caridade na Charity Block Party localizada 
na Adams Street e Loomis Street perto da Whitney Young High School.  
 
Desde 2002, os corredores da Maratona de Chicago do Bank of America arrecadaram mais de 
US $ 244 milhões para causas locais, nacionais e globais. Visite chicagomarathon.com/charity 
para saber mais sobre as organizações do programa e como você pode fazer a diferença! 
 
BANK OF AMERICA ZONA DE TORCIDA – MILE 26 
Bem-vindo de volta à cidade que está sempre funcionando! Junte-se ao Bank of America no 
apoio ao retorno das corridas em Chicago. Faça parte da emoção, trazendo seus ruídos e sinais 
de alegria para comemorar e ajudar a motivar os corredores em sua jornada até a chegada. O 
Bank of America Zona de torcida está perto da linha de chegada na Michigan Avenue e 
Roosevelt Road. 
 
Conecte-se à Maratona de Chicago do Bank of America e entre em 
bankofamerica.com/ChicagoMarathon ou em #ChicagoMarathon #UpandRunning. 
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SEÇÃO 9: COMEMORE SUA EXPERIÊNCIA 
 
Comemore sua conquista e comemore sua experiência na Maratona de Chicago no Bank of 
America com ofertas exclusivas para parceiros.  
 
MERCADORIA OFICIAL DA NIKE  
Comemore sua experiência na Maratona de Chicago do Bank of America com mercadorias 
oficiais oferecidas pela Nike. A coleção oficial de mercadorias inclui roupas de corrida e estilo 
de vida comemorativas e pode ser adquirida em nike.com e nos seguintes locais a partir de 
setembro. 
 
Os participantes são incentivados a comprar mercadorias antes do fim de semana da corrida. As 
opções de envio ou retirada na loja estarão disponíveis para compras no nike.com. Observe que 
a mercadoria oficial é limitada e não estará disponível para compra no fim de semana da 
corrida Abbott Health & Fitness Expo. 
 
Os produtos da finalização oficial estarão disponíveis no sábado, 9 de outubro, apenas na Nike 
Chicago e no Nike.com. 
  

• Nike Chicago 
• Locais da Fleet Feet Chicago 
• Corrida em Naperville 
• Heartbreak Hill 
• Pedra angular da última volta 

 
MERCADORIA COMEMORATIVA  
Mercadorias comemorativas da Maratona de Chicago do Bank of America de 2021, incluindo 
vidros, etiquetas de bagagem, ímãs, etc., serão vendidas na Abbott Health & Fitness Expo.  
 
FOTOS DA CORRIDA DE MARATHONFOTO 
MarathonFoto é o fotógrafo oficial da Maratona de Chicago do Bank of America há três 
décadas. Este ano, a MarathonFoto terá mais de 120 fotógrafos estrategicamente posicionados 
em 15 locais diferentes ao longo do percurso e conforme você cruza a linha de chegada. Depois 
de sua grande finalização, posa em frente a um cenário personalizado na finalização da 
Maratona de Chicago do Bank of America e exiba sua medalha. As fotos estão sendo 
processadas mais rápido do que nunca, então acesse marathonfoto.com e seja o primeiro a 
compartilhar sua conquista.  Todas as fotos do evento dos participantes serão carregadas nas 
páginas individuais do corredor nos dias seguintes ao evento.   
 
Visite marathonfoto.com para obter mais informações. 
 
PACOTE COMEMORATIVO DE RESULTADOS DE CHICAGO TRIBUNE 
O Pacote de Resultados Comemorativos, exclusivamente do Chicago Tribune, é uma seção de 
lembranças premium com os nomes e horários de todos os finalistas da Maratona de Chicago 
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do Bank of America até 6:30:59. Pré-encomende agora em sua conta de participante ou na 
página da loja Marathon em chicagomarthon.com para receber o pacote completo que inclui: 
 
• Seção oficial de 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 antevisão da maratona e cobertura de recapitulação 
• Uma impressão de felicitações (10 "x 10,5") 
• Envio/manuseio 

 
Adquira a lembrança que celebra sua incrível realização - uma conquista digna de nota de sua 
vida. 
 
CITY SCENTS FLOWERS  
A City Scents, localizada no bairro de Streeterville no centro de Chicago na 209 East Ohio Street, 
a apenas dois quarteirões a leste da Michigan Avenue, está oferecendo "Boa Sorte!" e 
“Parabéns!” arranjos florais para participantes da corrida e entes queridos. Compre online ou 
no dia da corrida no Grant Park em quatro locais. A City Scents também faz entregas em hotéis 
e residências ao redor de Chicago, incluindo os subúrbios ao redor. Acesse a página da loja 
Marathon em chicagomarathon.com, visite cityscents.com ou ligue 312.836.0211 para obter 
mais informações. 
 
Consulte o mapa do Grant Park para ver as localizações. 
 
MEDALHA DE FINALIZAÇÃO ITAB 
As medalhas de finalização da Maratona de Chicago do Bank of America 2021 foram projetadas 
para serem personalizadas com um iTAB. O iTAB é uma pequena placa gravada com seu nome e 
hora oficial de chegada, que é afixada na área designada no verso da medalha de finalização.  
ITABs personalizados serão enviados após o evento. 
 
Acesse a página da loja Marathon em chicagomarathon.com para comprar um 2021 iTAB.  


