DÚVIDAS FREQUENTES
1) Ainda não transferi minha inscrição de 2020. Como solicito minha
inscrição para 2022?
Caso tenha adquirido um ingresso para a edição de 2020 (adiada por conta da
pandemia) e ainda não tenha utilizado o crédito na prova Virtual 2020 ou na edição
presencial de 2021, será possível realizar o resgate para a edição 2022.
No momento, estão liberadas as distâncias de 21k, 42k e 63k até o dia 16 de
março de 2022. As demais modalidades e datas serão informadas em breve por
e-mail e nos canais oficiais da Maratona do Rio.
Importante: a confirmação não é automática e precisa ser efetivada por meio do
site Ticket Agora/Ticket Sports, onde o ingresso foi adquirido.
Para realizar o seu resgate, basta realizar o passo-a-passo:
o
Acesse o evento na Ticket Agora/Ticket Sports pelo link especial: ainda não
recebemos o link, vamos incluir em breve
o

Selecione a distância adquirida originalmente;

o

Insira o CPF do atleta inscrito;

o

Confirme os detalhes da inscrição e responder ao questionário;

o

Finalize a inscrição;

No final do processo, você receberá um e-mail de confirmação com os dados
preenchidos. Não é possível alterar a titularidade e a distância adquirida
originalmente. Caso não consiga acessar o link especial com o CPF, entre em
contato com o SAC por meio do sac@ticketagora.com.br.
2) Quando será a prova de 2022?
A prova presencial da Maratona do Rio 2022 acontecerá de 16 a 19 de junho, com
a Meia Maratona no dia 18/06/2022 e Maratona no dia 19/06/2022. Para mais
informações acesse maratonadorio.com.br
3) Quais provas terão no festival desse ano?
5km, 10km, 21km, 42km e desafio Cidade Maravilhosa 21km + 42km.

4) Para realizar a prova eu terei que estar vacinado? Vou ter que
apresentar exame PCR?
O protocolo da prova física Maratona do Rio 2022 está em desenvolvimento e será
divulgado assim que homologado por todos os órgãos competentes. Sua
segurança está em primeiro lugar, assim como de toda equipe que trabalha na
prova.
5) Qual será o dia da minha prova na Maratona do Rio 2022?
A Maratona do Rio está confirmada para o período de 16 a 19 de junho de 2022,
feriado de Corpus Christi. A prova de 21k será realizada no dia 18/06, já a prova
de 42k ocorrerá no dia 19/06. As demais datas serão comunicadas em breve.
Quaisquer mudanças no calendário das provas serão informadas nos canais
oficiais da Maratona do Rio.
6) Qual será o percurso da Maratona do Rio 2022?
O percurso para prova de 42k, Maratona, terá a largada do Aterro do Flamengo,
seguindo para o Centro - mesmo percurso realizado em 2021!
7) Onde encontrar os resultados de provas anteriores a 2017?
Para resultados de provas da Maratona do Rio, anteriores a 2017, favor entrar em
contato através e-mail contato@maratonadorio.com.br .
8) Ainda não conseguiu solucionar a sua dúvida?
Por favor, entre em contato com contato@maratonadorio.com.br para que
possamos te ajudar.

