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Carey Pinkowski 
Diretor Executivo de Corrida 
Maratona de Chicago Bank of America

Prezados participantes, 

Estamos felizes para receber vocês em Chicago no domingo, dia 9 de 
outubro, para a 44ª corrida da Maratona de Chicago Bank of America. 
Sabemos o quanto é necessário se preparar para uma maratona e estamos 
honrados por você ter escolhido dedicar alguns momentos da sua vida na 
preparação para este evento. 

Ao terminar seus preparativos finais, recomendamos que você leia 
todas as informações deste guia. O Guia do Participante da Maratona 
de Chicago Bank of America de 2022 é um manual passo a passo para 
ajudar você e seus entes queridos durante o final de semana da corrida. 

Como sempre, caso tenha dúvidas sobre o evento, entre em contato com 
nosso escritório enviando um e-mail para office@chicagomarathon.com. 

Em nome da equipe da Maratona de Chicago Bank of America, do Bank of 
America, da cidade de Chicago, de nossos patrocinadores e voluntários, 
obrigado por sua participação. Encontro vocês na linha de largada! 

Atenciosamente, 

#ChicagoMarathon5WELCOME

Dear participants,

We’re so excited to welcome you to Chicago on Sunday, October 9 for the 
44th running of the Bank of America Chicago Marathon. We know how much 
goes into preparing for a marathon, and we’re honored that you’ve chosen 
to take time out of your life to prepare for this event.

As you finish your final preparations, we encourage you to read through all 
the information in this guide. The 2022 Bank of America Chicago Marathon 
Participant Guide is a step-by-step manual to assist you and your loved ones 
throughout race weekend. 

As always, if you have any questions about the event, please contact our 
office by emailing office@chicagomarathon.com.

On behalf of the Bank of America Chicago Marathon staff, Bank of America, 
the City of Chicago, our sponsors and volunteers, thank you for joining us. 
See you at the start line!
 
Sincerely,

Carey Pinkowski
Executive Race Director
Bank of America Chicago Marathon



BOAS-VINDAS #ChicagoMarathon6

SITE DO EVENTO 
O site da Maratona de Chicago Bank of America (chicagomarathon.com) é um ótimo 
recurso para suas necessidades anteriores, durante e posteriores à corrida. O site 
contém as informações mais recentes para o participante, evento e espectador. 

Se você não encontrar a resposta para sua dúvida, entre em contato com o evento 
pelo e-mail office@chicagomarathon.com. 

Ao compartilhar as comunicações do evento digitalmente, 48 toneladas de 
materiais não serão usados, evitando a produção de 400 toneladas métricas 

de emissões de CO2e e preservando 814 árvores. As estimativas de impacto 
ambiental foram feitas usando a Calculadora de Papel da Environmental Paper 
Network Versão 4.0. Para mais informações, acesse: papercalculator.org. 

CALENDÁRIO DOS EVENTOS  
Quinta-feira, 6 de outubro 
Abbott Health & Fitness Expo; Packet Pick-up  
McCormick Place, Lakeside Center 
11h - 18h 

Sexta-feira, 7 de outubro 
Abbott Health & Fitness Expo; Packet Pick-up  
McCormick Place, Lakeside Center 
9h - 18h 

Sábado, 8 de outubro 
Abbott Chicago 5K 
Largada: Grant Park (Ida B. Wells Dr. & Michigan Ave.)  
Início da largada: 7h30

Acesse chicago5k.com para obter mais informações.

Abbott Health & Fitness Expo; Packet Pick-up 
McCormick Place, Lakeside Center
9h - 18h
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Sexta-feira, 9 de outubro 
Grant Park 
Maratona de cadeira de rodas (homens) - Largada     7h20 
Maratona de cadeira de rodas (mulheres) - Largada   7h21 
Maratona handcycle - Largada       7h23 
Grupo 1 (vermelho) - Largada      7h30 
Grupo 2 (azul) - Largada        8h 
Grupo 3 (laranja) - Largada        8h35 
Início do acesso dos espectadores ao Grand Park     9h30 

Festa de Pós-Corrida da Maratona de 27 milhas  
Grant Park, Butler Field  
9h30 - 16h 

APLICATIVO DA MARATONA BANK OF AMERICA CHICAGO, 
DESENVOLVIDO PELA TCS 
O aplicativo Bank of America Chicago Marathon, desenvolvido 
pela Tata Consultancy Services, é o recurso perfeito para você 
se preparar para a Maratona de Chicago Bank of America de 
2022. Não importa se você é participante ou espectador, o aplicativo móvel gratuito 
inclui tudo que você precisa para se preparar para uma grande experiência de corrida.  

O aplicativo oficial da corrida 2022 oferece rastreamento ilimitado dos corredores 
ao vivo no dia do evento, perfis dos atletas de elite, transmissão ao vivo, previsão 
do tempo, mapa de percurso interativo, número de peito do participante e muito 
mais. Os torcedores podem enviar uma torcida digital por meio do aplicativo para 
ter a chance de sua mensagem ser exibida no percurso da Maratona de Chicago 
Bank of America durante a passagem do participante. Acesse a página de “torcida” 
no aplicativo para enviar a sua mensagem. 

O aplicativo móvel já está disponível na App Store e no Google Play. 

ABBOTT CHICAGO 5K 
A Abbott Chicago 5K é a maneira perfeita para maratonistas, 
torcedores do esporte e amigos e familiares vivenciarem Chicago 
e participarem do fim de semana da Maratona de Chicago Bank of 
America. O percurso de 3,1 milhas (5 km) mostra uma seção da 
Maratona de Chicago à medida que ela passa por marcos icônicos do 
centro da cidade. A corrida começa no Grant Park e termina no coração 
do bairro central (Loop) de Chicago. 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.  

Acesse chicago5k.com para saber mais.
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SUSTAINABILITY
Incorporating environmentally and socially responsible practices is an important part of 
the operational planning, preparation and execution of the Bank of America  
Chicago Marathon. In 2018, the Bank of America Chicago Marathon was named an 
Evergreen Inspire certified event by the Council for Responsible Sport in recognition of 
our sustained commitment to environmental stewardship and social responsibility. We 
ask that you join us race weekend as we continue our efforts to be a more sustainable 
event.   

Consider offsetting your race weekend travel. The Bank of America Chicago Marathon 
has partnered with Cool Effect to provide participants with a way to offset emissions 
from travel to the event. Proceeds support Cool Effect’s portfolio of offset projects 
around the world, such as clean cookstoves, forest preservation and methane capture. 
You can purchase offsets from Cool Effect within your participant account.

Look for recycling icons located throughout the guide to learn how you can help us 
with our sustainability initiatives at this year’s event.

LOST & FOUND 
Lost and found items will be collected throughout race weekend at the Abbott Health 
& Fitness Expo and in Grant Park on race day. If you are looking for an item that 
was lost, please go to the nearest information tent for more information or visit 
chicagomarathon.com/lostandfound to confirm if your item was turned into the event 
lost and found. Following the event, items can be reclaimed at the Hilton Chicago 
(enter off 8th Street) from 5 p.m. to 7 p.m. on Sunday, October 9 and from 8 a.m. to 12 
p.m. on Monday, October 10. Any items unclaimed by Friday, October 28 will no longer 
be available.

TRANSLATION SERVICES
CulturaLink will provide virtual translation services for 
participants and spectators at the Abbott Health & Fitness Expo, 
as well as on race day. The technology-based video translation service is designed to 
meet the needs of participants and spectators while in Chicago for the race. 

 Visit theculturalink.com to learn more.

EVENT RULES
The following event rules are intended to help produce and direct a large-scale event, 
to ensure the safety of all participants, to meet the requirements of local government 
permits and to be compliant with applicable USA Track & Field (USATF) and World 
Athletics regulations for participant performance records and event liability. 

 Visit chicagomarathon.com/rules to read the complete event rules.

SUSTENTABILIDADE 
A adoção de práticas ambiental e socialmente responsáveis é parte importante 
do planejamento operacional, preparação e execução da Maratona de Chicago 
Bank of America. A Maratona de Chicago Bank of America de 2018 foi nomeada 
como um evento Evergreen Inspire pelo Conselho para o Esporte Responsável em 
reconhecimento ao nosso compromisso sustentado com responsabilidade ambiental 
e social. Solicitamos que você se junte a nós nesta corrida de fim de semana, para 
que possamos dar continuidade aos esforços de mais um evento sustentável.    

Se você estiver viajando para Chicago, considere a compensação de carbono da sua 
viagem para a corrida. A Maratona de Chicago Bank of America fez parceria com a 
Cool Effect para oferecer uma maneira fácil de compensar as emissões de carbono 
para os participantes que viajam até Chicago para o evento. Os rendimentos apoiam 
o portfólio de projetos de compensação de carbono da Cool Effect em todo o mundo, 
como fogões limpos, preservação de florestas e captura de metano. Você pode 
comprar compensação de carbono do Cool Effect na sua conta de participante. 

Procure por ícones de reciclagem localizados no guia para saber como nos ajudar 
com as iniciativas de sustentabilidade do evento deste ano. 

ACHADOS E PERDIDOS  
Itens achados e perdidos serão recolhidos durante o fim de semana da corrida na Abbott 
Health & Fitness Expo e no Grant Park no dia da corrida. Se você estiver procurando 
por um item perdido, dirija-se à tenda de informações mais próxima para obter mais 
informações ou acesse chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar se o item 
foi encontrado e se está disponível no local de achados e perdidos. Após o evento, os 
itens podem ser recuperados na Hilton Chicago (entrar na 8th Street) das 17h às 19h no 
domingo, 9 de outubro, e das 8h às 12h, na segunda-feira, 10 de outubro. Qualquer item 
não reclamado até sexta-feira, 28 de outubro, não estará mais disponível. 

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.  

Acesse theculturalink.com para saber mais. 

REGRAS DO EVENTO 
As seguintes regras do evento são destinadas a ajudar a produzir e dirigir um evento 
de grande escala, para garantir a segurança de todos os participantes, atender às 
exigências das autoridades governamentais locais e para estar em conformidade 
com os regulamentos do USA Track & Field (USATF) e do World Athletics aplicáveis 
para registros de desempenho do participante e responsabilidade do evento.

Acesse chicagomarathon.com/rules para conferir as regras completas do evento.  
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A criação de 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 que testou positivo para COVID-19 
dentro de 10 dias do evento, não participe ou compareça ao evento até que tenha 
cumprido todas as recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC ) em relação à quarentena e ao isolamento. Os participantes que 
testarem positivo para COVID-19 dentro de 10 dias do evento (a partir de sexta-feira, 
30 de setembro de 2022) terão a oportunidade de adiar sua vaga e taxa de inscrição 
para o evento de 2023. Para mais informações, acesse chicagomarathon.com. 

• Se você se sentir doente ou apresentar sintomas de COVID-19 (por exemplo, 
febre de 38 °C ou superior, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, calafrios, 
tremores repetidos, dor muscular/dor constante, dor de cabeça, garganta inflamada, 
perda do paladar ou olfato, congestão nasal, coriza, vômito, diarreia, fadiga ou 
quaisquer outros sintomas associados à 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 à COVID-19 a 
fazerem o teste e a consultar um médico para obter orientações adicionais. 

• Todos os participantes devem cumprir as diretrizes e mandatos locais e 
estaduais referentes à COVID-19.  

• Siga as práticas recomendadas 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, devem consultar o médico e/ou reconsiderar sua 
presença ou participação no evento. 

SISTEMA DE ALERTA DO EVENTO (EAS - EVENT ALERT SYSTEM)  
O Sistema de Alerta do Evento (EAS) codificado por cores comunicará o status das 
condições que antecedem a corrida e no dia da corrida. Os níveis EAS variam entre 
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Baixo (Verde), Moderado (Amarelo), Alto (Vermelho) e Extremo (Preto) com base 
principalmente no clima, assim como em outras condições. 

• A comunicação pelo site e por e-mail durante a semana da corrida informará sobre o 
nível EAS atual e fornecerá dicas de preparação para a corrida do fim de semana. 

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

• No dia da corrida, fique atento para o nível EAS atual via anúncios de alto-falantes 
e os sinais codificados por cores nas áreas de largada e chegada, e em cada uma 
das 20 estações de apoio ao longo do percurso. 

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

Familiarize-se com o Sistema de Alerta do Evento antes do dia corrida, fique atento 
às orientações dos oficiais de prova, anunciantes e voluntários, e tome precauções 
para se preparar adequadamente para as diversas condições no dia da corrida.  

ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Assistência médica estará disponível em uma das 22 localidades do percurso: tendas 
médicas estarão localizadas em todas as 20 estações de apoio e tendas médicas 
adicionais estarão localizadas entre a milha 14 e a milha 15 e na milha final. As tendas 
médicas estão indicadas por placas de sinalização vermelhas e altas com o ícone médico. 
Cada tenda médica possui uma equipe de médicos profissionais e está equipada com 
materiais de emergência e primeiros-socorros, e com acesso às ambulâncias.

NÍVEL DE ALERTA CONDIÇÕES DO EVENTO AÇÕES RECOMENDADAS

EXTREMO
EVENTO CANCELADO / 

CONDIÇÕES EXTREMAS E 
PERIGOSAS

PARTICIPAÇÃO 
INTERROMPIDA / SEGUIR AS 
INSTRUÇÕES OFICIAIS DO 

EVENTO

ALTO
CONDIÇÕES 

POTENCIALMENTE 
PERIGOSAS

REDUZIR A VELOCIDADE / 
OBSERVAR ALTERAÇÕES 
NO PERCURSO / SEGUIR 

AS INSTRUÇÕES OFICIAIS 
DO EVENTO / CONSIDERAR 

PARAR

MODERADO CONDIÇÕES ABAIXO DAS 
IDEAIS

REDUZIR A VELOCIDADE 
/ ESTAR PREPARADO (A) 

PARA O AGRAVAMENTO DAS 
CONDIÇÕES

BAIXO BOAS CONDIÇÕES APROVEITE O EVENTO / 
FIQUE ALERTA
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In Grant Park, the Main Medical Tent, Podiatry Tent and Ice Station are located 
directly beyond the finish line. An additional medical tent is in Grant Park adjacent to 
the 27th Mile Post-Race Party.  For the safety of all participants, only those requiring 
medical assistance may access the medical facilities. If you feel like you need medical 
assistance on race day, you are encouraged to seek help from a medical volunteer or 
visit a medical tent in Grant Park or on course.

Lend a hand, save a life! Participants, volunteers and event staff are encouraged to 
watch an instructional Hands Only CPR video in advance of race weekend. This training 
is critical and can be lifesaving. 

AMERICAN RED CROSS REUNIFICATION SERVICES
If a participant is transported to a local area hospital at the discretion of the medical 
team, the American Red Cross of Greater Chicago’s Reunification Services staff will 
be on hand in Grant Park to provide information regarding that patient to family and 
friends. Reunification Services staff can be found in the information tents located 
throughout Grant Park as well as at the American Red Cross Reunification Services 
area located in the Medical Family Waiting Tent located on Jackson Drive. Family 
members may also call 888.659.9877 to speak with a Reunification Services Operator 
to inquire about a patient. Refer to the course map for locations and inform friends 
and family of this service in advance of race day.

No Grant Park, a Tenda Médica Principal, Tenda de Podologia e Estação de Gelo 
estarão localizadas logo após a linha de chegada. Uma tenda médica adicional 
estará localizada no Grant Park, adjacente à Festa Pós-Corrida de 27 Milhas. Para 
maior segurança de todos os participantes, somente aqueles que necessitarem de 
atendimento médico terão acesso às 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 tenda médica no Grant Park ou durante o percurso. 

Dê uma mão, salve uma vida! Os participantes, voluntários e funcionários do evento são 
incentivados a assistir a um vídeo educacional Hands-Only CPR (RCP somente com as mãos) 
antes do final de semana da corrida. Este treinamento é fundamental e pode salvar vidas.  

SERVIÇOS DE CONEXÃO DA CRUZ VERMELHA AMERICANA 
Se um participante for transportado para um hospital local a critério da equipe médica, a 
Conexão do Paciente da Cruz Vermelha Americana da Grande Chicago estará à postos no 
Grant Park para fornecer informações sobre o paciente aos seus familiares e amigos. A equipe 
Conexão do Paciente poderá ser encontrada nas Tendas de informações ao longo do Grant 
Park, assim como na Estação de Informações Médicas do Programa Conexão do Paciente 
da Cruz Vermelha Americana localizada na Tenda Médica de Espera da Família localizada 
na Jackson Drive. Os familiares também podem ligar para 888.659.9877 (EUA) e falar com o 
Operador da Conexão do Paciente para sanar suas dúvidas. Consulte o mapa do percurso 
sobre os locais e informe os amigos e familiares sobre este serviço antes do dia da corrida.
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Use preferencialmente o transporte público no dia da corrida. Se utilizar seu carro, 
saia com antecedência em função dos congestionamentos e fechamento das ruas 
por ocasião da corrida. 

AUTORIDADE DE TRÂNSITO DE CHICAGO 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) oferece um meio conveniente e 
econômico para ir e vir no final de semana da corrida de Chicago. 

Acesse transitchicago.com para obter informações mais detalhadas. 

Informações sobre bilhetes CTA 
A Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA) solicita que todos os participantes e 
espectadores comprem seus bilhetes CTA antecipadamente para evitar esperas 
em longas filas nos aeroportos e no dia da corrida. Compras antecipadas de 
bilhetes podem ser feitas em ventrachicago.com 

Bilhetes em dinheiro 
Aceito apenas em ônibus da CTA. Tarifa exata (notas e moedas aceitas). 
Transferências em dinheiro não estão disponíveis. 
• Tarifa inteira: $ 2,50  
• Tarifa reduzida: $ 1,25 (apenas para crianças de 7 a 11 anos e clientes com uma 

Permissão de Tarifa Reduzida RTA válida) 

Ticket Ventra® 
Os tickets Ventra de corrida única ($ 3) e 1 dia ($ 5) estão disponíveis nas máquinas 
automáticas da estação CTA. Esses tickets descartáveis não podem ser recarregados. 
Os tickets Ventra de corrida única incluem três corridas no período de duas horas.  

Cartão Ventra 
Adquira um Cartão Ventra por $ 5 nas máquinas automáticas na estação CTA, 
lojas Ventra participantes, ligando para 1.877.NOW.VENTRA ou pela internet em 
ventrachicago.com. Uma vez adquirido seu cartão, você pode registrá-lo para ter 
a cobrança de $ 5 imediatamente reembolsada como valor de trânsito para pagar 
pelas corridas. Basta encostar e embarcar, e você terá suas tarifas e transferências 
deduzidas do seu cartão na CTA e Pace.  

• Tarifa inteira: US$ 2,25 (ônibus); US$ 2,50 (trem); US$ 5 (vindo de O’Hare)*
• Transferência de tarifa inteira: Gratuita
•  Tarifa reduzida: US$ 1,10 (ônibus); US$ 1,25 (trem) (apenas para crianças de 7 

a 11 anos e clientes com uma Permissão de Tarifa Reduzida RTA válida)
• Transferência de tarifa reduzida: Gratuita

#ChicagoMarathon15PUBLIC TRANSPORTATION & PARKING

Event attendees are strongly encouraged to use public transportation race weekend.  
If you drive, allow sufficient time for traffic congestion and street closures due to  
the race.

CHICAGO TRANSIT AUTHORITY
The Chicago Transit Authority (CTA) offers an economical and convenient way 
to get around Chicago race weekend.

 Visit transitchicago.com for more information.
 
CTA fare information
The Chicago Transit Authority (CTA) encourages all participants and spectators to 
purchase CTA fares in advance to avoid waiting in long lines at the airports and on race 
day. Purchase fares in advance at ventrachicago.com.

Cash fare
Accepted on CTA buses only. Exact fare (coins and bills accepted). No cash transfers 
available.
• Full fare: $2.50 
• Reduced fare: $1.25 (applies to children ages 7 to 11 and customers with a valid 

RTA Reduced Fare Permit)

Ventra® ticket
Single-ride ($3) and 1-day ($5) Ventra tickets are available at CTA station vending 
machines. These disposable tickets cannot be reloaded. Single-ride Ventra tickets 
include three rides within two hours. 

Ventra Card
Purchase a Ventra Card for $5 at Chicago Transit Authority (CTA) station vending 
machines, participating Ventra retail locations, by calling 1.877.NOW.VENTRA or online 
at ventrachicago.com. Once your card is purchased, you can register it to have the $5 
charge immediately refunded as transit value to pay for rides. Just tap and board, and 
full fares and transfers on CTA and Pace will be deducted from your card. 

• Full fare: $2.25 (bus); $2.50 (rail); $5 (from O’Hare)*
• Full fare transfer: Free
• Reduced fare: $1.10 (bus); $1.25 (rail) (applies to children ages 7 to 11 and to 

customers with a valid RTA reduced Fare Permit)
• Reduced fare transfer: Free
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Pague até sete corridas de tarifa inteira de uma vez. As transferências devem 
ocorrer dentro das duas horas da primeira corrida. 

Você também pode recarregar o valor da passagem e passes no seu Cartão Ventra 
nas máquinas automáticas na estação CTA, lojas de varejo participantes, através 
do app Ventra, on-line e por telefone. Os passes oferecem corridas ilimitadas nos 
ônibus e trens CTA por um período especificado e incluem 1 dia: US$ 5; 3 dias: 
US$ 15; 7 dias: US$ 20. Os passes são pessoais e intransferíveis. 

Os Cartões Ventra também podem ser adicionados a um iPhone ou Apple Watch, 
ou a um dispositivo Android com Google Pay. Baixe o aplicativo Ventra para 
adicionar um novo cartão Ventra virtual ao seu dispositivo ou carregue um cartão 
Ventra existente que você já possui. 

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

Aplicativo Ventra 
O aplicativo Ventra permite gerenciar sua conta Ventra, adicionar valor de trânsito 
ou passes no seu Cartão Ventra e comprar e usar tickets móveis Metra. Para obter 
mais informações, acesse ventrachicago.com/app. 

Cartão bancário sem contato ou dispositivo habilitado com NFC 
Use seu próprio cartão bancário sem contato ou dispositivo habilitado com NFC com 
Apple Pay, Android Pay ou Samsung Pay para tocar e viajar via CTA e Pace. Toque 
seu cartão ou celular para pagar sua viagem na hora. Este símbolo:  significa que 
seu cartão está habilitado sem precisar de contato. As transferências agora estão 
disponíveis. Pague até sete viagens de tarifa inteira de uma vez. As transferências 
devem ocorrer dentro de duas horas após a primeira viagem. 

 Acesse ventrachicago.com para obter mais informações.  

SERVIÇO FERROVIÁRIO METRA 
Participantes e espectadores estão convidados a tirar proveito do passe de fim de 
semana de $ 7 da Metra para passeios ilimitados no sábado e no domingo. Além 
disso, o passe de fim de semana de US$ 10 (disponível exclusivamente no Ventra 
app) é adequado para viagens ilimitadas em ambos os dias do final de semana.  

Os participantes da Abbott Health & Fitness Expo estão convidados a pegar a linha 
Metra Electric para/de Health & Fitness Expo. A Metra Electric fornece serviços 
frequentes entre a McCormick Place e o centro da cidade.  

 Acesse metra.com para obter mais informações.  
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LINHA SOUTH SHORE  
Participantes e espectadores estão convidados a pegar a linha South Shore 
durante o final de semana da corrida. A Linha South Shore roda desde a South 
Bend, de Indiana para Chicago, com paradas no caminho. Estacione o seu carro 
em uma das estações da linha South Shore de sua conveniência e siga com 
conforto para a Abbott Health & Fitness Expo e Grant Park no dia da corrida.  

 Acesse mysouthshoreline.com para obter mais informações. 

ESTACIONAMENTO DA ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO 
O estacionamento estará disponível para todos os participantes da Abbott Health & 
Fitness Expo no Parking Lot A (Estacionamento A) da McCormick Place pela tarifa 
reduzida de US$ 12. Você deverá validar o bilhete de estacionamento na Health & 
Fitness Expo para obter a tarifa reduzida.  

Acesse chicagomarathon.com/expoparking para obter instruções sobre como 
chegar ao McCormick Place Parking Lot A.  

ESTACIONAMENTO COM DESCONTO NA MILLENNIUM GARAGES  
A Millennium Garages oferece várias opções de 
estacionamento em todas as quatro convenientes garagens 
subterrâneas situadas abaixo do Grant Park, Millennium Park 
e Maggie Daley Park. Compre passes de estacionamento 
para o final de semana da corrida com antecedência on-line por uma tarifa 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 até 50% no 
estacionamento do hotel, adquirindo o Extended Stay Parking com antecedência. 
Use o código “MARATHON” para economizar 10% no Extended Stay Parking de 
quarta-feira, 5 de outubro, a segunda-feira, 10 de outubro.

Esta opção está disponível em todas as quatro garagens e inclui acesso ilimitado 
de entrada e saída por até cinco dias.

 Acesse millenniumgarages.com/boamarathon para obter mais informações.  

#ChicagoMarathon

SOUTH SHORE LINE 
Participants and spectators are encouraged to take the South Shore Line race 
weekend. The South Shore Line runs from South Bend, Indiana to Chicago with stops 
along the way. Park your car at one of the convenient South Shore Line stations and 
ride in comfort to the Abbott Health & Fitness Expo and to Grant Park on race day. 

 Visit mysouthshoreline.com for more information.

ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO PARKING
Parking will be available to all Abbott Health & Fitness Expo attendees at McCormick 
Place Parking Lot A for a reduced rate of $12. You must have your parking ticket 
validated at the Health & Fitness Expo to receive the reduced rate. 

Visit chicagomarathon.com/expoparking for driving directions to McCormick Place 
Parking Lot A. 

DISCOUNTED PARKING AT MILLENNIUM GARAGES 
Millennium Garages offers affordable parking options at all four 
convenient underground garages situated beneath Grant Park, 
Millennium Park and Maggie Daley Park. Purchase parking for 
race weekend in advance online for a discounted rate. Parking passes are valid at all 
four garages: Millennium Lakeside, Millennium Park, Grant Park South and Grant Park 
North. Individuals parking for more than one day can save up to 50% on hotel parking 
by purchasing Extended Stay Parking in advance. Use the code “MARATHON” to save 
10% on Extended Stay Parking from Wednesday, October 5 to Monday, October 10. 
This option is available in all four garages and includes unlimited in and out access for 
up to five days. 

 Visit millenniumgarages.com/boamarathon for more information.
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A Abbott Health & Fitness Expo apresenta mais de 100 expositores do setor de 
saúde e fitness, oferecendo mercadorias na Maratona de Chicago Bank of America 
e as últimas novidades em calçados, vestuário, nutrição e tecnologia de corridas. A 
Health & Fitness Expo é gratuita e aberta ao público. 

Solicitamos a todos os participantes da Abbott Health & Fitness Expo que evitem 
trazer bolsas e/ou malas grandes para a Health & Fitness Expo. Observe que 
todos os participantes estarão sujeitos a uma verificação de segurança ao entrar 
na Health & Fitness Expo. 

 Acesse chicagomarathon.com/expo para obter mais informações. 

LOCALIZAÇÃO 
McCormick Place, Lakeside Center  
2301 S. Martin Luther King Dr.
Chicago, IL 60616 

Para chegar de carro e estacionar, o endereço acima fornece o melhor acesso ao 
Abbott Health & Fitness Expo. Se você estiver dirigindo, siga as placas “Parking 
Lot A” para o local de estacionamento mais conveniente. O endereço oficial do 
McCormick Place é 2301 S. Lake Shore Drive. O estacionamento está disponível 
no Parking Lot A por $ 12 com validação, disponível no prédio Leste ao sair da 
Health & Fitness Expo. 

Se você estiver usando um serviço de carona compartilhada para a Abbott Health 
& Fitness Expo, recomendamos que insira o Main Building North/South Gate 4 
como seu local de desembarque.  

HORÁRIOS 
Quinta-feira, 6 de outubro 11h - 18h 
Sexta-feira, 7 de outubro 9h - 18h 
Sábado, 8 de outubro  9h - 18h 

Para obter uma lista dos expositores da Abbott Health & Fitness Expo, 
acesse chicagomarathon.com/expo. 

RETIRADA DOS KITS DOS PARTICIPANTES 
Ticket de retirada do kit  
A versão enviada por e-mail de seu ticket de retirada do kit (no celular ou em 
formulário impresso) é o comprovante individual para acesso à corrida. Você receberá 
o e-mail do ticket de retirada do kit no endereço de e-mail usado no momento do 
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registro na quarta-feira, 28 de setembro. Você deve apresentá-lo, juntamente com 
um documento de identificação com foto, na área de retirada do kit de participante na 
Abbott Health & Fitness Expo para receber o seu Kit de participante (número de peito e 
dispositivo de cronometragem), sacola de participante e camiseta de corrida Nike. Confira 
o seu ticket com atenção, incluindo nome, endereço, idade e sexo. Essas informações 
são críticas para uma pontuação precisa e envio dos resultados. Para atualizar suas 
informações, faça o login na sua conta de participante ou entre em contato com a 
Maratona de Chicago Bank of America pelo e-mail office@chicagomarathon.com. 

A camiseta de corrida oficial Nike da Maratona de Chicago Bank of America 
é fabricada com 100% de 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. 

Kit de participante 
Seu kit de participante inclui: 
• Número de peito
• Cronômetro MYLAPS BibTag
• Etiqueta de verificação de materiais
• Ticket de cortesia pós-corrida de cerveja Goose Island* 

*Para participantes com 21 anos ou mais 

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

& Fitness Expo durante o horário programado. Esses itens (kit do participante, 
sacolas e camisetas de corrida) não estarão disponíveis para retirada no dia da 
corrida, e tais itens não serão enviados pelo correio.

• Você deve retirar seu próprio kit e sacola de participante na Health &
• Fitness Expo. Nenhum indivíduo poderá retirar esses itens em nome de outra pessoa.
• Após passar pelo processo de verificação de entrada, você seguirá para a área de 

Retirada de Kits do Participante, onde a equipe do evento irá auxiliar você em uma 
das estações de check-in.

• Para o check-in, você deve apresentar um documento com foto (carteira de 
motorista, carteira de identidade, passaporte, etc.), junto com o e-mail do ticket de 
retirada do kit (no celular ou formulário impresso).

• Se você perdeu ou não recebeu um e-mail do ticket de retirada do kit, vá direto ao 
Balcão de Atendimento ao Participante, onde um membro da equipe do evento irá, 
mediante verificação de seu registro, providenciar o seu ticket de retirada do kit.

• Proceda até a área de Retirada da Sacola do Participante para receber a 
sua sacola do participante e a camiseta de corrida Nike; as camisetas serão 
distribuídas de acordo com o tamanho indicado no seu kit.
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A Maratona de Chicago Bank of America 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. 

EXPOSITORES 
Para obter uma lista dos expositores da Abbott Health & Fitness Expo, acesse 
chicagomarathon.com/expo.

ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO - PALCO PRINCIPAL 
As apresentações no Palco Principal da Abbott Health & Fitness Expo oferecem a 
oportunidade de conhecer melhor o percurso, receber dicas de última hora, conferir os 
materiais e tecnologias de corrida mais recentes e ouvir especialistas da indústria e convidados 
especiais. Acesse chicagomarathon.com/expo ou o aplicativo móvel Bank of America Chicago 
Marathon para obter mais informações sobre a programação do palco principal 

EQUIPE NIKE PACE 
A equipe Nike Pace ajudará você a definir o pace no dia da corrida. Pacers 
- aproximadamente 100 maratonistas experientes - irão correr de acordo 
com as seguintes metas de tempo finais: 3:00, 3:05, 3:10, 3:15, 3:20, 3:25, 
3:30, 3:35, 3:40, 3:45, 3:50, 3:55, 4:00, 4:10, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50, 5:00, 5:15, 5:30 e 5:45. 

Acesse o estande da equipe Nike Pace na Abbott Health & Fitness Expo para obter 
mais informações e se inscrever para fazer parte de um grupo pace. Os pacers 
estarão disponíveis para esclarecer o plano do dia da corrida, como localizar seu 
grupo nas raias de largada e responder às questões gerais sobre os pacers. 

Ao se juntar à equipe Nike Pace, você receberá um número pace para usar nas 
suas costas durante a corrida, o que indicará seu grupo pace (por exemplo, 4:00) 
e o identificará como membro da equipe. Não há custo de participação. As equipes 
pace estão alocadas em raias de largada específicas. Sua posição de largada 
poderá não permitir acesso para correr com uma determinada equipe pace. 

ESTANDE DO BANK OF AMERICA  
Para iniciar a corrida deste ano, pare no 
estande do Bank of America ao entrar no 
Abbott Health & Fitness Expo. Enquanto 
estiver lá, tire uma foto comemorativa em nossa cabine de fotos personalizada com 
filtros temáticos do evento, decore uma placa de torcida para mostrar seu apoio aos 
que estão no dia da corrida e pegue um Merrill Bull Bell para fazer um barulho extra! 
Haverá mais experiências especiais que você não vai querer perder! 

Conecte-se à Maratona de Chicago Bank of America e entre em bankofamerica.
com/chicagomarathon

#ChicagoMarathon21ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO

The Bank of America Chicago Marathon has eliminated the use of carpet at the 
Abbott Health & Fitness Expo. By not using carpet at the Health & Fitness Expo, 

the event is saving 55.04 metric tons of CO2e, which is equivalent to flying on a 
commercial airliner from Chicago to London 17 times.

EXHIBITORS
For a list of Abbott Health & Fitness Expo exhibitors, go to chicagomarathon.com/expo. 

ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO MAIN STAGE
Abbott Health & Fitness Expo Main Stage presentations will give you an opportunity 
to learn more about the course, receive last-minute tips, see the latest in running 
gear and technology and hear from industry experts and special guests. Visit 
chicagomarathon.com/expo or the Bank of America Chicago Marathon Mobile App for 
more information on the Main Stage and to view the presentation schedule.

NIKE PACE TEAM
The Nike Pace Team will help you set the pace on race day. Pacers—
nearly 100 experienced marathon runners—will run according to the 
following finish time goals: 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 and 5:45.

Visit the Nike Pace Team booth at the Abbott Health & Fitness Expo for more 
information and to sign up to be part of a pace group. Pacers will be available to 
talk about the race day plan, how to locate your group within the start corrals and to 
answer general questions about the pacers.

Upon joining a Nike Pace Team, you will receive a pace bib to wear on your back during 
the race that will indicate your pace group (e.g., 4:00) and identify you as a member 
of the team. There is no cost to participate. Pace teams are allocated to specific start 
corrals. Your start corral assignment may not allow you access to run with a particular 
pace team.

BANK OF AMERICA BOOTH 
To kick-off this year’s race, stop by the Bank of 
America booth as you enter the Abbott Health & 
Fitness Expo. While you are there, take a commemorative photo in our custom photo 
booth with event-themed filters, decorate a cheer sign to show your support to those 
on race day and grab a Merrill Bull Bell to make some extra noise! There will be more 
special experiences you don’t want to miss!

Connect to the Bank of America Chicago Marathon and each other at  
bankofamerica.com/chicagomarathon.
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Abbott Health & Fitness Expo. By not using carpet at the Health & Fitness Expo, 
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ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO MAIN STAGE
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to learn more about the course, receive last-minute tips, see the latest in running 
gear and technology and hear from industry experts and special guests. Visit 
chicagomarathon.com/expo or the Bank of America Chicago Marathon Mobile App for 
more information on the Main Stage and to view the presentation schedule.

NIKE PACE TEAM
The Nike Pace Team will help you set the pace on race day. Pacers—
nearly 100 experienced marathon runners—will run according to the 
following finish time goals: 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 and 5:45.

Visit the Nike Pace Team booth at the Abbott Health & Fitness Expo for more 
information and to sign up to be part of a pace group. Pacers will be available to 
talk about the race day plan, how to locate your group within the start corrals and to 
answer general questions about the pacers.

Upon joining a Nike Pace Team, you will receive a pace bib to wear on your back during 
the race that will indicate your pace group (e.g., 4:00) and identify you as a member 
of the team. There is no cost to participate. Pace teams are allocated to specific start 
corrals. Your start corral assignment may not allow you access to run with a particular 
pace team.

BANK OF AMERICA BOOTH 
To kick-off this year’s race, stop by the Bank of 
America booth as you enter the Abbott Health & 
Fitness Expo. While you are there, take a commemorative photo in our custom photo 
booth with event-themed filters, decorate a cheer sign to show your support to those 
on race day and grab a Merrill Bull Bell to make some extra noise! There will be more 
special experiences you don’t want to miss!

Connect to the Bank of America Chicago Marathon and each other at  
bankofamerica.com/chicagomarathon.
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VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DO PARTICIPANTE NO GRANT PARK 
Antes de entrar no Grant Park no dia da corrida, você deve passar por um dos seis pontos 
de verificação de segurança e revista de bolsas localizados fora da Michigan Avenue. Seu 
número de peito emitido para o evento deve estar fixado na frente da parte externa de seu 
traje de corrida e visível para o pessoal de segurança para o devido acesso ao Grant Park. 

Seu tempo de chegada e entrada no portão será determinado pela designação da 
sua raia de largada. Para nos ajudar e permitir um processo de entrada tranquilo 
e reduzir o tempo de espera nos portões, pedimos que você siga as instruções 
específicas de sua designação na raia de largada. 

Todas as bolsas serão revistadas pelo pessoal de segurança.  Não serão permitidas bolsas 
pessoais (mochilas, malas, etc.); todos os participantes devem usar a sacola plástica 
transparente do participante emitida para o evento para a guarda de materiais. Camelbaks® 
e qualquer tipo de mochila de hidratação não são permitidos. Para evitar dúvidas, cintos 
de hidratação e garrafas de água de mão 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 ter seus materiais verificados e não estiverem carregando 
uma sacola podem acessar o Grant Park pelas vias expressas de segurança designadas.

Reutilize sua sacola de participante após a corrida Quando estiver pronto para 
descartar a sacola, remova o barbante e leve-a para uma instalação em sua 

área que aceite sacolas plásticas para reciclagem. A sacola do participante deste 
ano é feita nos EUA e utiliza aproximadamente 30% de material reprocessado. 

VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DO ESPECTADOR NO GRANT PARK 
No dia da corrida, os espectadores não terão acesso às áreas de largada e chegada 
da corrida dentro do Grant Park. Essas áreas estarão acessíveis apenas para 
participantes exibindo seus números de peito 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 largada 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  da Festa Pós-Corrida de 27 Milhas e Runner Reunite do Grant Park será aberta 
aos espectadores às 9h30. Para acessar esta área, os espectadores devem passar 
pela segurança e verificação de malas no Portão de Entrada nº 1 (Jackson Drive e 
Michigan Avenue) ou no Portão de Entrada nº 4 (Ida B. Wells Drive e Michigan Avenue) 

Use calçadas e passarelas designadas no Grant Park para ajudar a 
preservar a folhagem em um dos melhores espaços verdes de Chicago.
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TENDAS DE INFORMAÇÕES 
Tendas de informações estarão disponíveis ao longo de todo o Grant Park no dia 
da corrida. Os voluntários de informações estarão disponíveis para auxiliar os 
participantes e espectadores com informações sobre o evento, mapas do percurso 
e perguntas gerais sobre o evento, bem como itens achados e perdidos. As tendas 
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, na Jackson Drive
• Dentro da instalação de verificação de equipamento da Fonte de Buckingham 

(tenda de informações apenas para participantes)
• No lado norte da Jackson Drive, entre Columbus Drive e Lake Shore Drive
• Na esquina noroeste de Ida B. Wells Drive e Columbus Drive 

CALENDÁRIO DOS EVENTOS 
Abertura do Grant Park para corredores      5h30
Verificação dos materiais         5h30
Abertura das raias de largada        5h30
Grupo 1 (vermelho) - Fechamento das raias de largada 7h20
Maratona de cadeira de rodas (homens) - Largada  7h20
Maratona de cadeira de rodas (mulheres) - Largada  7h21
Maratona Handcycle - Largada        7h23
Grupo 1 - Largada          7h30
Grupo 2 (Azul) - Fechamento das raias de largada  7h45
Grupo 2 - Largada          8h
Grupo 3 (Laranja) - Fechamento das raias de largada 8h10
Grupo 3 - Largada          8h35
Início do acesso dos espectadores ao Grant Park  9h30
Início da Festa Pós-Corrida de 27 Milhas    9h30
Término da verificação de materiais      16h
Fim da Festa Pós-Corrida de 27 Milhas      16h 

Voluntários da equipe verde estarão localizados nas Estações de Resíduo 
Zero do Grant Park para auxiliar no descarte de materiais em recipientes 

para adubos, reciclagem ou aterro sanitário. 
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NÚMERO DE PEITO
O seu número de peito na Maratona de Chicago Bank of America de 2022 é um 
identificador exclusivo e deve ser usado e estar visível na parte externa de sua 
vestimenta em todos os momentos da corrida. Seu número de inscrição indica a 
área de verificação do seu equipamento (vermelho, azul ou laranja) e raia de largada 
(Cadeira de rodas, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N). 

Diretrizes para o número de peito: 
• Seu número de peito deve ser fixado com quatro (4) alfinetes na frente do seu 

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

• Seu número de peito deve permanecer visível durante toda a duração da corrida.
• Não altere fisicamente (corte, dobre ou esconda) o seu número de peito de forma 

alguma.
• A fixação de seu número de peito diretamente em cima de um cinto ou outro 

acessório de corrida, especialmente algum que contenha eletrônicos, poderá 
causar um defeito no seu dispositivo de temporização (cronômetro).

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

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

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

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

1. Ticket 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 
peito por uma cerveja Goose Island após a corrida 
na Festa Pós-Corrida de 27 Milhas.

2. Etiqueta de verificação de materiais: Apresente esta 
etiqueta em sua tenda de verificação de materiais 
após a corrida para facilitar o processo de conexão 
com sua sacola de verificação de materiais.

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

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

26RACE DAY: START

BIB NUMBER 
Your 2022 Bank of America Chicago Marathon bib number is a unique identifier. It 
must be visible and always worn on your outer layer of clothing on race day. Your bib 
number indicates the area of your gear check (Red, Blue or Orange) and start corral 
assignment (Wheelchair, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M or N).

Bib number guidelines:
• Your bib number must be fastened with four (4) pins to the front of your outer layer 

of clothing and be visible to gain access into Grant Park and your start corral.
• Your bib must be visible throughout the entirety of the race.
• Do not physically alter (cut, fold or obscure) your bib number in any way.
• Pinning your bib directly on top of a fueling belt or other running pack, especially 

one containing electronics, may cause a malfunction of your bib timing device.
• Fill out the back of your bib number with your emergency contact and medical 

information.
• Your bib number is non-transferable and must be worn only by you, the registered 

participant.
• The sale and/or transfer of your bib number is strictly prohibited and will result in 

disqualification. 
• If your bib is altered or worn improperly on race day, you risk improper scoring and 

possible disqualification.  

1. Goose Island beer ticket: Participants age 21 
and over (photo ID required) can redeem this tear-off 
portion of their bib number for one Goose Island beer 
following the race at the 27th Mile Post-Race Party. 
2. Gear check claim tag: Present this tag at your gear 
check tent following the race to facilitate the process 
of connecting you with your gear check bag. 
3. Gear check tag: Attach this tag to your clear 
plastic gear check bag. 
4. Color of event bib number: The color of your bib 
number indicates your gear check tent location and 
start wave (Red, Blue or Orange). 
5. Start corral letter: This letter identifies your start 
corral assignment, (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N). 

6. Unique race number: This number is your unique race number and identifier. For this 
reason, your bib number is non-transferable and must be worn only by you. Transfer 
of your bib number is strictly prohibited. 

7. Gate entrance: The suggested entrance gate based on your start assignment.
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5. Letra da raia de largada: Esta letra identifica sua posição na raia de largada  
(A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N).

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

7. Portão de entrada: O portão de entrada sugerido com base em sua posição de largada.
  
A Maratona de Chicago Bank of America 2022 usará o cronômetro BibTag MYLAPS 
para registrar seu tempo final líquido. O cronômetro fica permanentemente preso na 
parte de trás de seu número de peito. 

Importante: Não remova o cronômetro do seu número de peito ou dobre-o de 
maneira alguma. O uso inadequado do seu número de peito poderá resultar em 
pontuação inadequada e possível desclassificação. Seu tempo será registrado a 
partir do ponto que você cruzar o tapete de cronometragem na linha de largada até 
cruzar o tapete de cronometragem na linha de chegada. 

VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS  
Você pode guardar pequenos itens ou artigos de vestuário durante a corrida na 
sua área de verificação de materiais designada, determinada pelo seu grupo de 
largada: Vermelho, Azul ou Laranja. 

Diretrizes para a verificação de materiais: 
• A verificação de materiais está disponível apenas aos participantes; os 

espectadores não podem acessar a área de verificação de materiais.
• Você deve usar sua sacola de verificação de materiais emitida para a corrida 

(sua sacola plástica transparente de participante); nenhuma outra sacola será 
aceita na área de verificação.

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

• Não traga itens valiosos como carteiras, dinheiro, joias, celulares, câmeras, 
dispositivos eletrônicos ou de música, etc. O evento não se responsabiliza pela 
perda, roubo ou danos desses itens.

• Você deve mostrar seu número de peito quando for deixar ou retirar seus materiais.
• Artigos soltos de vestuários ou outros itens pessoais que não estejam na sua sacola 

plástica transparente emitida para o evento não serão aceitos para verificação.
• Todas as sacolas devem ser retiradas até as 16h do dia da corrida. Sacolas que 

não forem retiradas até 16h serão encaminhadas ao Hilton Chicago (entre na 8th 
Street) das 17h às 19h no domingo, 9 de outubro, e das 8h às 12h na segunda-
feira, 10 de outubro.

• Qualquer item não reclamado até sexta-feira, 28 de outubro, não estará mais disponível.
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WAVE START AND START CORRALS 
The Bank of America Chicago Marathon features a wave start and start corral process. 
Your start wave is determined by your start corral assignment: Wheelchair, American 
Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M or N. Your start corral assignment is 
indicated on your packet pick-up ticket and event-issued bib number. 

Start corral guidelines:
• Your bib number corresponds with your start corral assignment (Wheelchair, 

American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M or N).
• Your bib number must be fastened to the front of your running attire and be visible 

to gain access to your start corral.
• You will be granted access to your assigned start corral only.
• Wave 1 Start Corrals (American Development, A, B, C, D and E) will close at  

7:20 a.m.
• Wave 2 Start Corrals (F, G, H and J) will close at 7:45 a.m.
• Wave 3 Start Corrals (K, L, M and N) will close at 8:10 a.m.
• Family and friends will not be allowed to accompany participants to the start area.

LARGADA DOS GRUPOS E RAIAS DE LARGADA  
A Maratona de Chicago Bank of America apresenta um processo de grupo de 
largada e raia de largada. Seu grupo de largada é determinado pela sua posição 
na raia de largada: Cadeia de rodas, American Development, A, B, C, D, E, F, G, 
H, J, K, L, M ou N. Sua raia de largada é indicada no seu ticket de retirada de Kit e 
no número de peito emitido pelo evento.  

Diretrizes das raias de largada: 
• Seu número de peito indica a sua raia de largada (Cadeira de rodas, American 

Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N).
• Seu número de peito deve ser fixado na frente de seu traje de corrida e estar 

visível para obter acesso à sua raia de largada.
• Você terá acesso apenas à sua raia de largada designada.
• As Raias de Largada do Grupo 1 (American Development, A, B, C, D e E) fecharão 

às 7h20.
• As Raias de Largada do Grupo 2 (F, G, H e J) fecharão às 7h45.
• As Raias de Largada do Grupo 3 (K, L, M e  N) fecharão às 8h10.
• Familiares e amigos não serão permitidos nas áreas de largada dos participantes.  
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GRUPO 1 (VERMELHO)  
Verificação de materiais Vermelho 
Raias de largada: A, B, C, D e  
E Sugestão de hora de entrada: 5h30 

Portões de entrada sugeridos 
• Raia de Largada A: Entrada pelo Portão nº 5 - Ida B. Wells
• Raia de Largada B: Entrada pelo Portão nº 4 - Ida B. Wells
• Raia de Largada C: Entrada pelo Portão nº 3 - Van Buren
• Raia de Largada D: Entrada pelo Portão nº 2 - Van Buren
• Raia de Largada E: Entrada pelo Portão nº 1 - Jackson

Fechamento das raias de largada: 7h20Se  
você não estiver na sua raia de largada até às 7h20, deverá iniciar a corrida no fim 
de seu grupo designado.  

Início da largada: 7h30  

Michigan Ave.

Art Institute
of Chicago

DuSable Lake Shore Dr.

Monroe Harbor

Michigan Ave.

Wabash Ave.

Holden Ct.

State St.      

E.
 A

da
m

s 
St

.

E.
 J

ac
ks

on
 B

lv
d.

E.
 J

ac
ks

on
 B

lv
d.

E.
 V

an
 B

ur
en

 S
t.

E.
 H

ar
ris

on
 S

t.

E.
 B

al
bo

 A
ve

.
E.

 B
al

bo
 A

ve
.

E.
 8

th
 S

t.

E.
 M

on
ro

e 
St

.

Hilton
Chicago

W
. I

da
 B

. W
el

ls
 B

lv
d.

E.
 Id

a 
B

. W
el

ls
 B

lv
d.

E.
 Id

a 
B

. W
el

ls
 B

lv
d.

E

F

L

Portão nº 1 Portão nº 2 Portão nº 3 Portão nº 4 Portão nº 5 Portão nº 7

DCB

Verificação de 
materiais

Ve
rif

ic
aç

ão
 d

e 
m

at
er

ia
is

Ve
rif

ic
aç

ão
 d

e 
m

at
er

ia
is

AAmerican
DevelopmentElite K

M N

G H J K

Portão nº 6



DIA DA CORRIDA: LARGADA #ChicagoMarathon30

GRUPO 2 (AZUL) 
Ponto de verificação de materiais Azul 
Raias de largada: F, G, H e J  
Sugestão de hora de entrada: 6h 

Portões de entrada sugeridos 
• Raia de Largada F: Entrada pelo Portão nº 4 - Ida B. Wells
• Raia de Largada G: Entrada pelo Portão nº 5 – Ida B. Wells
• Raia de Largada J:  Entrada pelo Portão nº 3 – Van Buren
• Raia de Largada H: Entrada pelo Portão nº 3 – Van Buren

Fechamento das raias de largada: 7h45  
Se você não estiver na sua raia de largada até as 7h45, deverá iniciar a corrida 
no fim de seu grupo designado.

Início da largada: 8h
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GRUPO 3 (LARANJA) 
Verificação de Materiais Laranja 
Raias de largada: K, L, M e N  
Sugestão de hora de entrada: 6h30 

Portões de entrada sugeridos 
• Raia de Largada K: Entrada pelo Portão nº 6 – Harrison
• Raia de Largada L: Entrada pelo Portão nº 5 – Ida B. Wells
• Raia de Largada M: Entrada pelo Portão nº 6 – Harrison
• Raia de Largada N: Entrada pelo Portão nº 5 - Ida B. Wells 

Fechamento das raias de largada: 8h10  
Se você não estiver na sua raia de largada até as 8h10min, deverá iniciar a corrida 
no fim de seu grupo designado.

Início da largada: 8h35  
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START LINE PROCEDURES 
It will take approximately 20 – 25 minutes for the final participant from each wave 
to cross the start line. Please adhere to your assigned wave and the start time. 
Remember that your official time will not begin until you cross the timing mat at the 
start line. Follow directions from race officials and volunteers at all times for a safe and 
orderly start to the race.

Following the start of the race, Green Team Volunteers will collect discarded 
clothing in and around the start corrals. All clothing collected at the start is 

donated to Illinois AMVETS.

PARTICIPANT CHANGING FACILITIES
For your convenience, changing facilities are available near the gear check areas in 
Grant Park.

PRE-RACE FLUIDS, SUPPLIES & TOILET FACILITIES
Gatorade Endurance Formula (lemon-lime), Gatorade Endurance Energy Gels and water 
will be available prior to the race at start hydration areas. Other supplies such as Band-
Aids, safety pins and skin lubricant will be available at pre-race supply tents near your 
assigned gear check. Toilet facilities will be positioned near start corral entryways. 
Refer to the Grant Park map for specific locations.

PROCEDIMENTOS DA LINHA DE LARGADA
Levará aproximadamente de 20 a 25 minutos para que o último participante de cada 
grupo cruze a linha de largada. Por favor, junte-se ao seu grupo no horário de largada 
designado. Lembre-se que seu tempo oficial não será iniciado até que você cruze 
o tapete de cronometragem na linha de largada. Siga as orientações dos oficiais e 
voluntários da corrida em todos os momentos para uma largada segura e ordeira.

Após o início da corrida, os Voluntários da Equipe Verde recolherão as 
roupas descartadas dentro e ao redor das raias de largada. Todas as 

roupas coletadas na largada serão doadas à Illinois AMVETS.  

INSTALAÇÕES DE TROCAS DE ROUPA PARA OS PARTICIPANTES 
Para sua conveniência, as instalações de trocas de roupa estão disponíveis 
próximos às áreas de verificação de materiais no Grant Park. 

INSTALAÇÕES DE LÍQUIDOS PRÉ-CORRIDA, SUPRIMENTOS E 
BANHEIROS 
Gatorade Endurance Formula (lima-limão), Gatorade Endurance Energy Gels e 
água estarão disponíveis antes da corrida nas áreas de hidratação da largada. 
Outros suprimentos, como Band-Aids, alfinetes de segurança e lubrificantes de pele 
estarão disponíveis nas tendas de suprimento pré-corrida próximos à sua área de 
verificação de materiais. Haverá banheiros posicionados próximos às entradas das 
raias de largada. Consulte o mapa Grant Park para localizações específicas. 
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ESTAÇÕES DE APOIO  
Vinte (20) estações de apoio estão localizadas ao longo do percurso separadas 
aproximadamente por uma ou duas milhas entre si. Cada estação de apoio 
consiste dos seguintes serviços, nesta ordem: 

• Tenda Médica com acesso ao veículo Runner Transport*
• Banheiros
• Gatorade Endurance Formula (sabor lima-limão)
• Anúncios via alto-falantes
• Água 

*Os veículos Runner Transport fornecem transporte não emergencial de volta ao 
Grant Park em caso de um participante ficar impossibilitado de completar a prova. 

Gatorade Endurance Energy Gels estarão disponível nos sabores melancia, bala 
de caramelo, manga e maçã-pera nas Estações de Apoio 10 e 14. Os sabores de 
melancia e bala de caramelo contém cafeína. Os sabores de manga e maçã-pera 
são descafeinados. Uma porção de Gatorade Endurance Energy Gel fornece 20 
gramas de carboidratos, 90 mg de sódio e 80 calorias. O Gatorade Endurance 
Energy Gel com cafeína contém 30 mg de cafeína. 

As Estações de Apoio 15-18 (Milhas 19,5-23,5) oferecerão Bananas Chiquita. 

Não perca a Biofreeze Pain Relief Zone em torno da Mile 21,2 (Cermak Road e 
Archer Avenue) onde o pessoal da Biofreeze estará no local com o spray Biofreeze 
para ajudar a aliviar a dor e ajudá-lo a enfrentar o percurso até a linha de chegada. 

Familiarize-se com os locais e ofertas de cada estação de apoio e se prepare para 
congestionamentos nessas áreas. As estações de apoio são de aproximadamente 
dois quarteirões de comprimento e as mesas com Gatorade Endurance Formula e 
água se encontram em ambos os lados da rua. Continue caminhando pela estação 
de apoio se as primeiras mesas estiverem muito cheias para obter seu líquido. 
Estação de   Localização         Milha  Itens*  
apoio
1     State St., entre a Randolph St. e a Madison St.   1.6    G, W 
2      LaSalle St., entre a Ohio St. e a Huron St.    3.2     G, W 
3      Stockton Dr., norte de LaSalle St.     5        G, W 
4      Cannon Dr., norte de Fullerton Pkwy.     5.8     G, W 
5      Inner Lake Shore Dr., entre a Cornelia Ave. e a Addison St. 7.3 G, W 
6      Broadway, entre a Aldine Ave. e a Belmont Ave.   8.8    G, W 
7        Clark St., entre a Belden Ave. e a Webster St.   10.1   G, W 
8      Wells St., entre a North Ave. e a Burton Pl.    11.5   G, W 
9      Wells St., entre a Grand Ave. e a Hubbard St.   12.6   G, W 
10      Monroe St., entre a Canal St. e a Clinton St.   13.6   G, W, GG 
11      Adams St., entre a Racine Ave. e a Throop St.   14.6   G, W  
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Estação de   Localização         Milha  Itens*  
apoio
12     Jackson Blvd., entre a Honore St. e a Ogden Ave.   15.8  G, W 
13     Jackson Blvd., entre a Sangamon St. e a Green St.  17   G, W 
14     Taylor St., entre a Racine Ave. e a Loomis St.   18.2  G, W, GG 
15     18th St., entre a Blue Island Ave. e a Throop St.   19.3  G, W, B 
16     Canalport Ave., entre a Halsted St. e a Cermak Rd.  20.2  G, W, B 
17     Michigan Ave., entre a 26th St. e a 28th St.   22.3  G, W, B 
18     Michigan Ave., entre a 33rd St. e a 35th St.   23   G, W, B 
19     Michigan Ave., entre a 26th St. e a 25th 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; GG = Gatorade Endurance Energy 
Gel; B = Bananas Chiquita 

As Estações de Resíduos Zero no Grant Park e todas as estações de apoio  
ao logo do percurso irão coletar lixo orgânico, incluindo copos d’água, copos 

de 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  
O evento tem um limite de tempo de percurso de 6 horas e 30 minutos. Após esse 
tempo, o percurso será reaberto ao tráfego de veículos. Os participantes devem 
manter o pace de 15 minutos por milha (aproximadamente) ou mais e completar 
toda a distância da maratona - linha de largada à linha de chegada - dentro do 
limite de tempo do evento.  Participantes fora do limite de tempo podem não ser 
registrados ou publicados como finalistas oficiais, receber apoio completo no 
percurso das estações de apoio e do pessoal de segurança no trânsito. 

SERVIÇO RUNNER TRANSPORT  
Os veículos Runner Transport fornecem transporte não emergencial para todas 
as 20 estações de apoio de volta ao Grant Park em caso de um participante ficar 
impossibilitado de completar a prova. Placas Runner Transport e voluntários com 
coletes verdes estarão localizados em cada tenda médica ao longo do percurso. 

PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE TEMPO, MARCADORES DE MILHAS 
E RELÓGIOS 
Os pontos de verificação de tempo estão posicionados na linha de largada, a cada 
5K, na metade do percurso (13,1 milhas) e na linha de chegada. Seu cronômetro 
BibTag MYLAPS registrará as velocidades médias em cada um desses pontos. 

Relógios digitais estão posicionados na linha de largada, ao longo do percurso e 
na linha de chegada para fornecer o tempo de corrida decorrido. Marcadores de 
quilômetros e milhas estão posicionados a cada milha e a cada 5K. Os relógios 
digitais na linha de chegada mostrarão o tempo de corrida decorrido, que começa 
com a largada do Grupo 1 (7h30). Seu tempo de corrida individual pode diferenciar 
dependendo de quando você cruzou a linha de largada oficial.  
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Kia will lead the way on race day! Chicagoland and Northwest Indiana 
Kia retailers are proud to support the Bank of America Chicago 
Marathon. The recently introduced all-electric Kia EV will act as the lead vehicles for 
the 2022 event. See the vehicles race weekend or visit your local Kia retailer. To get 
more information visit kia.com. Kia Movement that Inspires.

BANK OF AMERICA CHEER ZONE
Listen for the sound of a crowd filled with noisemakers and exciting on-course 
entertainment as you enter the Bank of America Cheer Zone on your way to the finish 
line near Michigan Avenue and Roosevelt Road.

Connect to the Bank of America Chicago Marathon at  
bankofamerica.com/chicagomarathon.

PROHIBITED DEVICES ON COURSE
Wheeled devices are not permitted on the Bank of America Chicago Marathon course 
by anyone other than a registered and authorized wheelchair, handcycle and duo team 
participants. Prohibited wheeled devices include non-registered wheelchairs and 
handcycles, baby joggers, strollers, skateboards, rollerblades and bicycles.

The use of selfie-sticks, camera mounts, video devices, computers or any similar 
devices by anyone while participating in the event is prohibited.

Camelbaks® and any type of hydration backpack are not permitted. For the avoidance 
of doubt, fuel belts and hand-held water bottles are allowed. Please be aware you may 
be asked to empty the contents of these containers before entering Grant Park. 

Music devices with headphones are permitted for use on the course; however, 
participants must be alert to their surroundings at all times and must pay attention 
to important announcements made in Grant Park and along the course. Music devices 
with headphones are not permitted for use by athletes in the American Development 
Program.

Additional prohibited items on the course route include, but are not limited to: large 
bags (backpacks, suitcases and rolling bags), hard-sided coolers, costumes covering the 
full face (except face coverings if mandated by governmental order), any non-forming 
bulky outfits extending beyond the perimeter of the body, props and non-running 
equipment, pets/animals (except for service animals that are trained to perform 
specific work or tasks for a person with a disability), alcoholic beverages, illegal 
substances, chairs, weapons, remote controlled aircrafts and drones. 

Please note, any items deemed to be dangerous or inappropriate will be confiscated at 
the sole discretion of security personnel.

A Kia irá liderar no dia da corrida! Os revendedores Chicagoland 
e Northwest Indiana Kia têm orgulho de apoiar a Maratona de 
Chicago Bank of America. O recém-lançado Kia EV totalmente elétrico atuará 
como veículo líder para o evento de 2022. Confira o fim de semana de corridas de 
veículos ou visite o seu revendedor Kia local. Para obter informações adicionais, 
acesse kia.com. Movimento Kia que inspira. 

ÁREA DE TORCEDORES BANK OF AMERICA 
Ouça o som de uma multidão cheia de empolgação e entretenimento emocionante 
no percurso ao entrar na Área de Torcedores do Bank of America, a caminho da 
linha de chegada, perto da Michigan Avenue e da Roosevelt Road. 

Conecte-se à Maratona de Chicago Bank of America em bankofamerica.com/
chicagomarathon. 

DISPOSITIVOS PROIBIDOS NO PERCURSO 
Aparelhos com rodas só são permitidos por participantes autorizados e registrados como 
cadeirantes e handcycles na Maratona de Chicago Bank of America e participantes 
em equipes de duplas. Os aparelhos com rodas proibidos incluem cadeiras de rodas e 
handcycles, carrinhos de bebê de todos os tipos, skates, patins e bicicletas não registrados. 

Fica proibido o uso de bastões de selfie, tripés de câmeras, dispositivos de vídeo, 
computadores ou similares pelos participantes durante o evento. 

Camelbaks® e qualquer tipo de mochila de hidratação não são permitidos. Para 
evitar dúvidas, cintos de hidratação e garrafas de água de mão 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, contudo, os participantes 
devem estar alertas em todos os momentos e prestar atenção aos anúncios importantes 
feitos no Grant Park e ao longo do percurso. Dispositivos de música com fones de 
ouvido não são permitidos para uso por atletas no Programa American Development. 

Os itens proibidos adicionais no trajeto do percurso incluem, mas não se limitam a: sacolas 
grandes (mochilas, malas e sacolas com rolamento), caixas térmicas rígidas, trajes que 
cubram o rosto (exceto máscaras, se determinado pelo governo), quaisquer trajes de roupas 
volumosas além do perímetro do corpo, adereços e materiais não adequados ao corredor, 
pets/animais (exceto animais de serviço treinados para pessoas com deficiência), bebidas 
alcoólicas, substâncias ilegais, cadeiras, armas, aeronaves de controle remoto e drones. 

Observe que todos os itens considerados perigosos ou inadequados serão 
confiscados a critério exclusivo do pessoal de segurança.
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DIA DA CORRIDA: CHEGADA #ChicagoMarathon38

PROCEDIMENTOS PARA A LINHA DE CHEGADA  
Para conveniência e segurança de todos os participantes, continue se movendo 
através da área de chegada. Não é permitido vagar ou parar na ou além da 
linha de chegada. Participantes sentados ou deitados na área de chegada serão 
Imediatamente transferidos para a tenda médica e não serão liberados até 
aprovação pela equipe médica. Os voluntários estarão posicionados logo após a 
linha de chegada, dentro da área de recuperação do corredor, para distribuição das 
Heatsheets™ (cobertores térmicos de emergência) e medalhas aos finalistas. Uma 
vez fora da área de chegada, você não poderá adentrá-la novamente. 

Os cobertores térmicos de emergência coletados no dia da corrida serão 
transformados em pranchas Trex (um material alternativo de madeira) e usados 

para fazer bancos que serão doados às comunidades impactadas pela corrida. 

RUNNER REFRESHMENT  
Os refrescos estarão disponíveis depois da linha de chegada, dentro da área 
Runner Refreshment, incluindo Gatorade Endurance Formula (lima-limão), água 
mineral, Chiquita Bananas, MUSCLE MILK PRO SERIES® e uma variedade de 
outros produtos. Para participantes com 21 anos ou mais, a Goose Island Beer Co. 
de Chicago fornecerá 312 Urban Wheat Ales como cortesia. 

Após a corrida, procure Michigan Apples na área Runner Refreshment. 
Reabasteça seu corpo com uma guloseima saudável de origem local. 

RUNNER REUNITE  
Conecte-se com amigos e familiares após a corrida, no Runner Reunite. Os sinais 
alfabéticos (A-Z) serão posicionados na Butler Field, por toda a Festa Pós-Corrida 
de 27 Milhas, para facilitar os locais de encontros por nome. Ao fazer planos para se 
reunir com sua família e amigos, pense no tempo necessário para passar pela área de 
chegada e retirar sua sacola do ponto de verificação de materiais. Além disso, pense 
num plano back-up para o caso de não conseguir localizar o seu grupo no Grant Park. 

FESTA PÓS-CORRIDA DE 27 MILHAS 
Comemore sua conquista na Festa Pós-Corrida de 27 Milhas na Butler Field, próximo à 
linha de largada, na Columbus Drive e Jackson Drive. A celebração ao ar livre terá música 
ao vivo, comida e bebidas disponíveis para compra. Os participantes com 21 anos ou mais 
(é necessário apresentar um documento de identidade com foto) podem trocar a parte 
destacável do seu número de peito por uma Goose Island Hazy Beer Hug ou Neon Bear Hug. 

A Festa Pós-Corrida de 27 Milhas estará aberta ao público das 9h30 às 16h, com música 
ao vivo a partir das 10h30 e venda e troca de tickets de cerveja das 9h30 às 15h30.



DIA DA CORRIDA: CHEGADA #ChicagoMarathon39 #ChicagoMarathon39RACE DAY: FINISH       

POST-RACE CELEBRATIONS WITH GOOSE ISLAND BEER CO. 
Goose Island is proud to set the pace for race day refreshments in Chicago. Enjoy Hazy 
Beer Hug and Neon Beer Hug at the 27th Mile Post-Race Party, in Grant Park’s Butler 
Field, immediately after the race. 
 
After the 27th Mile Post-Race Party, continue the celebration at one of the three 
Goose Island Post-Race Participant Celebrations throughout the city. Be one of the first 
three hundred and twelve runners to arrive wearing a 2022 finisher medal, at any of 
the three locations, and the first 312 Urban Wheat Ale is on the house!
 
This year’s Goose Island post-race participant celebrations will take place at: 

Goose Island Tap Room
1800 W. Fulton St.
Chicago, IL 60612 

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

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

Goose Island beer will be served to finishers in 16 oz commemorative aluminum 
cans, which are a keepsake and infinitely recyclable. Paper toppers for beer cans 

are used in Runner Refresh to reduce the use of plastic.

RACE RESULTS 
Unofficial race results will be available on race day at chicagomarathon.com. Once race 
results are deemed official, all official finishers will be emailed a link to download their 
digital finisher’s certificate. All official finishers will receive a digital copy of the 2022 
Bank of America Chicago Marathon results book after the event with a complete listing 
of results, race day coverage and photos.

COMEMORAÇÕES PÓS-CORRIDA COM A GOOSE ISLAND BEER CO.  
A Goose Island tem orgulho de participar como fornecedora de bebidas da corrida 
em Chicago. Aproveite a Hazy Beer Hug e a Neon Beer Hug na Festa Pós-Corrida 
de 27 Milhas, no Butler Field do Grant Park, logo após a corrida.  

Após a Festa Pós-Corrida de 27 Milhas, continue comemorando em uma das três 
Goose Island Post-Race Participant Celebrations por toda a cidade. Seja um dos 
primeiros 312 corredores a chegar usando sua medalha de finalista 2022 em qualquer 
um dos três locais, e as primeiras 312 Urban Wheat Ales serão por conta da casa!

As comemorações dos participantes pós-corrida Goose Island deste ano serão realizadas em:

Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St.  
Chicago, IL 60612  

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

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

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 Runner Refresh para 
atletas para reduzir o uso de plástico. 

RESULTADOS DA CORRIDA  
Os resultados não oficiais estarão disponíveis no dia da corrida em chicagomarathon.
com. Uma vez julgados os resultados oficiais, todos os finalistas oficiais receberão 
um e-mail com um link para download de seus certificados digitais de finalistas. 
Todos os finalistas oficiais receberão uma cópia digital do livro de resultados da 
Maratona de Chicago Bank of America 2022 após o evento, com a lista completa dos 
resultados, cobertura e fotos da corrida.  



DIA DA CORRIDA: CHEGADA #ChicagoMarathon40   

PRÊMIOS E FAIXA ETÁRIA  
Medalhas personalizadas gravadas serão concedidas aos corredores mais bem 
colocados por faixa etária listada abaixo. As medalhas por faixa etária serão 
enviadas via correio aos vencedores seguindo a verificação oficial de todos os 
resultados da corrida. 

Masculino, feminino e não binário. 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 e acima
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COMEMORE SUAEXPERIÊNCIA #ChicagoMarathon42

Acesse marathonfoto.com para obter mais informações.

Comemore sua conquista e comemore sua experiência na Maratona de Chicago 
Bank of America com ofertas exclusivas para parceiros. 

MERCHANDISE OFICIAL DA NIKE  
Comemore sua experiência com o merchandise oficial da Maratona de Chicago 
Bank of America oferecido pela Nike. A coleção de merchandise oficial inclui 
roupas de estilo e de performance de corrida e pode ser adquirida on-line, na 
loja Nike Chicago ou na Abbott Health & Fitness Expo na semana da corrida. O primeiro acesso 
está disponível para membros da Nike em 15 de setembro. Inscreva-se em Nike.com/JoinUs. 

Os participantes são incentivados a comprar merchandise antes do final de semana 
da corrida. As opções de envio ou retirada na loja estarão disponíveis para compras 
no endereço Nike.com. Observe que o merchandise oficial é limitado. 

O merchandise oficial da Nike estará disponível nas seguintes lojas: 
• Nike Chicago
• Locais da Fleet Feet Chicago
• Naperville Running Company
• Heartbreak Hill Running Company
• Last Lap Cornerstore 

O merchandise oficial de finalistas está disponível a partir de sábado, 8 de outubro, 
apenas na Nike Chicago e na Nike.com. 

MERCHANDISE COMEMORATIVO  
O merchandise comemorativo da Maratona de Chicago Bank of America 2022, 
incluindo artigos de vidro, etiquetas de bagagem, ímãs etc., será vendido na Abbott 
Health & Fitness Expo.

FOTOS DA CORRIDA PELA MARATHONFOTO 
A MarathonFoto é o fotógrafo oficial da Maratona de Chicago 
Bank of America por três décadas. Este ano, a MarathonFoto 
disponibilizará mais de 120 fotógrafos estrategicamente 
posicionados em 15 locais diferentes ao longo do percurso e na linha de chegada. 
Após sua grande chegada, pose em frente a um cenário personalizado como finalista 
da Maratona de Chicago Bank of America e exiba a sua medalha. As fotos estão sendo 
processadas com muita rapidez, portanto, acesse marathonfoto.com e seja o primeiro a 
compartilhar o seu feito. Todas as fotos dos participantes do evento serão carregadas nas 
páginas individuais dos corredores nos dias posteriores ao evento.

42COMMEMORATE YOUR EXPERIENCE

Celebrate your accomplishment and commemorate your Bank of America Chicago 
Marathon experience with one-of-a-kind partner offerings. 

OFFICIAL NIKE MERCHANDISE 
Commemorate your Bank of America Chicago Marathon journey with 
official merchandise by Nike. The official merchandise collection includes 
both performance running and lifestyle apparel and can be purchased online, in-store 
at Nike Chicago, or at the Abbott Health & Fitness Expo during race week. First access 
is available to Nike Members on September 15. Sign up at Nike.com/JoinUs. 

Participants are encouraged to purchase merchandise in advance of race weekend. 
Shipping or in-store pick up is available for Nike.com purchases. But hurry, official 
merchandise is limited.

Official Nike merchandise will be available at the following local stores:
• Nike Chicago
• Fleet Feet Chicago locations
• Naperville Running Company
• Heartbreak Hill Running Company
• Last Lap Cornerstore 

Official finisher merchandise will be available starting Saturday, October 8 only at Nike 
Chicago and on Nike.com.

COMMEMORATIVE MERCHANDISE 
Commemorative merchandise for the 2022 Bank of America Chicago Marathon, 
including glassware, luggage tags, magnets, etc. will be sold at the Abbott Health & 
Fitness Expo. 

RACE PHOTOS FROM MARATHONFOTO
MarathonFoto has been the official photographer of the  
Bank of America Chicago Marathon for three decades. This year, 
MarathonFoto will have over 120 photographers strategically 
positioned at 15 different locations along the course and as you cross the finish line. 
After your big finish, pose in front of a custom Bank of America Chicago Marathon 
finisher backdrop and show off your medal. Photos are being processed faster than 
ever, so head to marathonfoto.com and be the first to share your accomplishment.  
All participant event photos will be loaded to the individual runner pages in the days 
following the event.  

 Visit marathonfoto.com for more information.

42COMMEMORATE YOUR EXPERIENCE

Celebrate your accomplishment and commemorate your Bank of America Chicago 
Marathon experience with one-of-a-kind partner offerings. 

OFFICIAL NIKE MERCHANDISE 
Commemorate your Bank of America Chicago Marathon journey with 
official merchandise by Nike. The official merchandise collection includes 
both performance running and lifestyle apparel and can be purchased online, in-store 
at Nike Chicago, or at the Abbott Health & Fitness Expo during race week. First access 
is available to Nike Members on September 15. Sign up at Nike.com/JoinUs. 

Participants are encouraged to purchase merchandise in advance of race weekend. 
Shipping or in-store pick up is available for Nike.com purchases. But hurry, official 
merchandise is limited.

Official Nike merchandise will be available at the following local stores:
• Nike Chicago
• Fleet Feet Chicago locations
• Naperville Running Company
• Heartbreak Hill Running Company
• Last Lap Cornerstore 

Official finisher merchandise will be available starting Saturday, October 8 only at Nike 
Chicago and on Nike.com.

COMMEMORATIVE MERCHANDISE 
Commemorative merchandise for the 2022 Bank of America Chicago Marathon, 
including glassware, luggage tags, magnets, etc. will be sold at the Abbott Health & 
Fitness Expo. 

RACE PHOTOS FROM MARATHONFOTO
MarathonFoto has been the official photographer of the  
Bank of America Chicago Marathon for three decades. This year, 
MarathonFoto will have over 120 photographers strategically 
positioned at 15 different locations along the course and as you cross the finish line. 
After your big finish, pose in front of a custom Bank of America Chicago Marathon 
finisher backdrop and show off your medal. Photos are being processed faster than 
ever, so head to marathonfoto.com and be the first to share your accomplishment.  
All participant event photos will be loaded to the individual runner pages in the days 
following the event.  

 Visit marathonfoto.com for more information.



COMEMORE SUAEXPERIÊNCIA #ChicagoMarathon43

FLORES DA CITY SCENTS
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 arranjos florais de 
“Boa Sorte!” e “Parabéns!” para participantes da corrida e entes 
queridos. Compre on-line ou no dia da corrida em quatro locais no 
Grant Park. A City Scents também entrega em hotéis e residências nos arredores 
de Chicago, inclusive nos subúrbios próximos. Acesse a loja da Maratona em 
chicagomarathon.com, acesse cityscents.com, ou ligue para 312.836.0211 para obter 
mais informações. Consulte o mapa do Grant Park para locais específicos.

MEDALHA iTAB DE FINALISTA  
As medalhas de finalistas da Maratona de Chicago Bank of America 
2022 foram projetadas para serem personalizadas com uma iTAB. 
A iTAB é uma pequena placa gravada com seu nome e hora oficial 
de término que afixa na área designada no verso da medalha de finalista. As iTABs 
personalizadas serão enviadas via correio após o evento.

Acesse a página da loja da Maratona em chicagomarathon.com para comprar uma 
iTAB 2022.

#ChicagoMarathon43COMMEMORATE YOUR EXPERIENCE

CITY SCENTS FLOWERS 
City Scents, located in the Streeterville neighborhood of downtown 
Chicago at 209 East Ohio Street, just two blocks east of Michigan 
Avenue, is offering ‘Good Luck!” and “Congratulations!” floral 
arrangements for race participants and loved ones. Purchase online 
or on race day in Grant Park at four locations. City Scents also 
delivers to hotels and residences around Chicago, including the surrounding suburbs. 
Go to the Marathon store page at chicagomarathon.com, visit cityscents.com or call 
312.836.0211 for more information. Refer to the Grant Park map for locations.

FINISHER MEDAL ITAB
The 2022 Bank of America Chicago Marathon finisher medals are 
designed to be personalized with an iTAB. The iTAB is a small plate 
engraved with your name and official finish time which affixes to the 
designated area on the back of the finisher medal.  Personalized iTABs will be mailed 
following the event.

Go to the Marathon store page at chicagomarathon.com to purchase a 2022 iTAB.
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO

ASSOCIADOS 
Blue Plate, Breightling, Circle K, CulturaLink, Deloitte, 

Hilton Chicago, Jewel Osco, Michigan Apple Committee, 
Millennium Parking Garages, Over Easy, Stryker 

FORNECEDORES 
Art Institute of Chicago, Beyond Meat Jerky, Chiquita, City Scents, Dick’s 

Sporting Goods, Fleet Feet, haku, Insured Nomads, iTab, MarathonFoto, My 
Custom Sports Chair, PODS, Polar Beverages, That’s it 

PARCEIROS COMUNITÁRIOS  

APAGE TITLE #ChicagoMarathon

SPONSORS
OFFICIAL

SUPPORTING

MEDIA

ASSOCIATE
Blue Plate, Breightling, Circle K, CulturaLink, Deloitte, 

Hilton Chicago, Jewel Osco, Michigan Apple Committee, 
Millennium Parking Garages, Over Easy, Stryker

VENDOR

COMMUNITY PARTNERS

Art Institute of Chicago, Beyond Meat Jerky, Chiquita, City Scents,  
Dick’s Sporting Goods, Fleet Feet, haku, Insured Nomads, iTab, MarathonFoto,  

My Custom Sports Chair, PODS, Polar Beverages, That’s it



APAGE TITLE #ChicagoMarathon

Nike ad

Quando se trata de representar Chicago, 
nunca estamos satisfeitos. Torne-se um 
Membro Nike e tenha acesso antecipado à 
coleção oficial da Maratona de Chicago Bank 
of America 2022*, lançamento em 15/09.

Participe
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Grant Park 
Start/finish map

Map subject to change

N

1 Start Stage
2 Athletes with Disabilities Start Area

4 American Development Tent

6 Information Tent

3 City Scents flowers & gifts

7 American Red Cross
8     Information Tent 

5 Post-Race Party Stage

10  City Scents flowers & gifts
9 Information Tent

12 Red Gear Check

11 Information Tent

13 Athletes with Disabilites Finish Tent

14 Blue Gear Check

15 Orange Gear Check

16 City Scents flowers & gifts
17 Information Tent

18 Harrison Volunteer Compound

19 Skyline Hospitality

20 Finish Line Lounge

21 Information Tent

22 City Scents flowers & gifts

October 9, 2022
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Grant Park 

Mapa sujeito a alterações

N

1 Palco da largada
2 Área de largada para atletas com deficiência

4 Tenda da American Development

6 Tenda para informações
7 Cruz Vermelha Americana
8    Tenda para informações

5 Palco da Festa Pós-Corrida

9 Tenda para informações

12 Verificação de materiais Vermelho
11 Tenda de informações

13 Tenda de chegada de atletas com deficiências 
14 Verificação de materiais Azul
15 Verificação de Materiais Laranja

17 Tenda de informações
18 Harrison Volunteer Compound 
19 Skyline Hospitality
20 Lounge da Linha de Chegada 
21 Tenda de Informações

9 de outubro de 2022

Estação de resíduo zero

Estações de reabastecimento de água 

Trajeto do percurso

Faixa de pedestres

Banheiros 

Torre de informações 

Trem CTA

Estacionamento 

Entrada para espectadores

Trem Metra

Entrada com acesso limitado

Instalações médicas

10 City Scents flowers & gifts 

16 Tenda de informações

21 City Scents flowers & gifts

Estrada interditada ao trânsito de veículos 




