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Reno Air Racing Association 
Há mais de 50 anos, o primeiro avião subiu no deserto de Nevada para dar 
início ao que se tornaria o STIHL National Championship Air Races e nasceu 
um legado. Um legado de história, patrimônio e preservação. De ousadia, 
imaginação e admiração. De memórias feitas, tradições formadas e lendas 
criaram uma corrida incrível de cada vez. Motores rugindo. Multidões 
aplaudindo. Corações batendo forte. Este é o automobilismo mais rápido da 
Terra - uma emoção única que você tem que ver, ouvir e sentir para 
acreditar. Isso é clássico, legal e contemporâneo, tudo em um. Esta é a vida a 
500 milhas por hora. Esta é a STIHL National Championship Air Races. O 2021 
STIHL National Championship Air Races será realizado de 15 a 19 de 
setembro. A AFAC Aviação estará presente na edição deste ano através de 
nosso correspondente “@Shoresy”, e divulgaremos dia a dia o boletim diária 

do Reno Air Race 2021. 

 
Live/transmissões 
 

Para quem estiver afim de acompanhar as lives da Edição de 2021 da Reno Air 

Race , elas está disponibilizada no canal oficial do youtube e Facebook do 

Reno Air Race. Link abaixo: 
 

+ Youtube: https://www.youtube.com/user/RenoAirRacingAssoc  
 

+ Facebook: https://www.facebook.com/RenoAirRaces/  

 

Boletim diário da Edição 2021 da Reno Air Race 

15/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021.html 

16/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-2-dia-186092021.html 

17/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-3-dia-17092021.html 
 

18/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-4-dia-18092021.html 

 19/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-1909-5-dia.htm 

 

 

O 2021 STIHL National 
Championship Air Races retorna a 
Reno, apresentando corrida aérea 
frente a frente a velocidades que 

podem exceder 500 mph!  A 
 

A edição de 2021 acontecerá entre 
os dias 15 e 19 de Setembro em 

Reno EUA. Todas as informações 
sobre a corrida voc encontra 

acessando o site:viação e muito 
mais. https://airrace.org/ 
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1* dia do Reno Air Race – 15/09 (Fotos @Theaviationnut ): 
 

 
 

2* dia do Reno Air Race – 16/09 ( Fotos @Shoresy): 

 
 

3* dia do Reno Air Race – 17/09 (Fotos @Shoresy): 

 
 

4* dia do Reno Air Race – 18/09 (Fotos @Shoresy): 

 
 

5* dia do Reno Air Race – 19/09 (Fotos @Shoresy): 

 
 

Abaixo você poderá acompanhar as gravações das lives do Reno Air Race 

2021, dia a dia, veja: 
 

+Live 17/09 – 3* dia: https://youtu.be/tD2RiCy6SLo  
 

+Live 18/09 – 4* dia: https://youtu.be/VwiWichsVXg  
 

+Live 19/09 – 5*dia: https://youtu.be/IBYnWxUrQdA  

 

 

Essa foi a Edição do Reno Air Race 2021 
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