Проява на КПТ и ТС – на 18 и 19.09.2010 г. по маршрут:
Велико Търново – х.“Дерменка“ - Стенето – Велико Търново
Групата бе от 33 туристи, водени от Станчо Русев. През първия ден 13 от тях
предприеха нелекия 10 часов преход в Стара планина през връх Ушите, хижа „Козя
стена“, връх Козя стена, Бальова планина, проход Беклемето, хижа „Дерменка“.
През втория ден групата премина през резерват „Стенето“ до местността
Смесите, откъдето отпътува обратно за Велико Търново.

Участие на КПТ и ТС при ТД „Трапезица-1902“ в националната проява
„Юбилейно едновременно изкачване на 50 върха в България“,
организирана от Русенския университет на 25.09.2010 г. и посветена на 50
годишнината на СД
„Академик“ и 65 годишнината на РУ „Ангел Кънчев“
В проявата се включиха 25 великотърновски туристи, организирани в 2 групи.
Първата, водена от Станчо Русев в Пирин планина, включваше 16 планинари,
които преди организираното изкачване на деня, изкачиха върховете Вихрен,
Василашки чукар, Възела, Типиците, Джангала, Бъндеришки чукар, Дончови караули
и др.
В деня на уникалното и първо по рода си едновременно изкачване на 50
планински първенци в България, туристите изкачиха върховете Муратов, Георгийца и
Синаница.
Втората група, водена от Дияна Александрова бе от 9 туристи и изкачи връх
Исполин в Стара планина.
Проява на КПТ и ТС – на 2-3.10.2010 г. по маршрут:
Велико Търново – с. Червен - с. Иваново – Русе – хижа „Янтра“ (гр. Бяла)
Групата от 18 туристи, водени от Станчо Русев, посетиха редица
забележителности по маршрута, сред които Средновековната крепост при с. Червен,
Скалните манастири при с. Иваново, Басарбовския скален манастир – единственият
действащ скален манастир в България, туристически обекти в гр. Русе, Военноисторическия музей в гр. Бяла.

Проява на КПТ и ТС – на 30-31.10.2010 г. по маршрут:
Велико Търново – Велики Преслав - Плиска – хижа „Мадарски конник“ Шумен – Велико Търново
Групата от 26 туристи, водени от Станчо Русев, посетиха туристически обекти
в Преслав, Плиска и Шумен и направиха преход по екопътеката на Мадарското
плато.

