
   

   Clubul Sportiv 

        „Colibri” 
 

 Înfiinţat în anul 2009 cu sprijinul membrilor fondatori  
 – Radu Mihai Velcu – antrenor, coregraf şi arbitru internaţional,  
 – Florentina Kovacs – manager,  
 – al părinţilor şi micilor dansatori   
mica pasăre Colibri şi-a deschis aripile în primii ani în oraşul Baia Mare.  
  
Proiectele care se derulează  
 – „Cursul Premianţilor” – ediţia a V-a, Secţia dans sportiv  
 – „Cursul Bobocilor” – ediţia a III-a, Secţia tenis de masă  
 – „Primii paşi de dans” – ediţia a VI-a, Secţia de dans sportiv  
 – „Inima mea dansează” – ediţia a II-a, Secţia de dans sportiv  
au ca obiectiv atragerea elevilor, tinerilor şi adulţilor spre mişcare prin îmbinarea 
exerciţiilor fizice cu ritmul muzicii: Vals lent, Vals Vienez, Tango, Cha-Cha, Rumba – sunt 
doar câteva probe de grație.  
 Din anul 2014 Clubul Sportiv „Colibri” cu anvergură extinsă  îşi desfăşoară 
activitatea în Oraşul Tăuţii Măgherăuş. Aici am fost întâmpinaţi cu căldură şi entuziasm 
de Primăria Oraşului prin domnul Primar Anton Ardelean și Consiliul Local.  
 Alături de comunitate şi cu sprijinul Casei Orăşeneşti de Cultură prin doamna 
Angela Miclea pe de o parte și reprezentanți ai Liceului Tehnologic „Traian Vuia” şi elevi 
ai acestuia pe de altă parte – în martie 2015 am înfiinţat Trupa de Majorete „Stibina” 
(interfață paralelă și tandem cu fanfara orașului). Sub Proiectul „SPORT PRIN DANS, 
RITM şi COORDONARE” – ediţia I, sprijinit în totalitate de Consiliul Local al Oraşului 
Tăuţii Măgherăuş – „Colibri” s-a tot înălţat cu fiecare participare la concursuri locale, 
naţionale şi internaţionale unde am obținut primele locuri și faimă.  
           Sunt alaturi de noi partenerii: Federatia Romana de Dans Sportiv, Asociatia 
Judeteana Maramures ,,Sportul Pentru Toti”, Clubul Quasar Oradea, Clubul Sportiv 
EXTREM Baia Mare, Clubul Sportiv INDEPENDENTA Baia Mare, Directia Judeteana de 
Sport MM, Inspectoratul Scolar Maramures, A.S.O.C. Baia Mare,  Asociatia „Comunicați 
cu Noi” Tautii Magheraus, Casa Oraseneasca de Cultura Cavnic, Primaria  Cicîrlau. 
        


