
 

EBBL Statüsü 
Normal Sezon Müsabakaları 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı gruplardaki her takımın, kendi grubundaki diğer takımlarla biri kendi sahasında, diğeri 
rakip takımın sahasında olmak üzere karşılaşmasıyla, deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü oynanır. 
Bu müsabakalar sonucunda yapılan puan sıralamasına göre; gruplarında birinci (1.), ikinci (2.), üçüncü (3.) ve 
dördüncü (4.) olan toplam otuz iki (32) takım ELEME GRUBU müsabakaları oynamaya hak kazanır. 
Gruplarında beşinci(5.), altıncı (6.), yedinci (7.) ve sekizinci (8.) sırayı alan takımlar sezonu tamamlar. 
Eleme Grubu Müsabakaları 
Normal Sezon müsabakaları sonucunda yapılan puan sıralamasına göre; gruplarında birinci (1.), ikinci (2.), üçüncü 
(3.) ve dördüncü (4.) olan takımlar, kura ile dört (4) adet sekiz (8) takımlı A, B, C, ve D gruplarına yerleştirilerek 
Eleme Grubunu oluştururlar. Eleme Grubu müsabakaları A, B, C, ve D gruplarındaki her takımın, kendi grubundaki 
diğer takımlarla biri kendi sahasında ve diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere karşılaşmasıyla, deplasmanlı, iki 
devreli ve lig usulü oynanır. 
Gruplar oluşturulurken aşağıdaki kriterlere dikkat edilir: 
a. EBBL Sezonu müsabakaları sonunda gruplarını birinci (1.) sırada bitiren sekiz (8) takım kura ile dört (4) gruba eşit 
şekilde ikişer ikişer dağılırlar. 
b. EBBL Sezonu müsabakaları sonunda gruplarını ikinci (2.) sırada bitiren sekiz (8) takım kura ile dört (4) gruba eşit 
şekilde, normal sezonda ki kendi grubunun birincilerinin bulunmadığı gruplara ikişer ikişer dağılırlar. 
c. EBBL Sezonu müsabakaları sonunda gruplarını üçüncü (3.) sırada bitiren sekiz (8) takım kura ile dört (4) gruba 
eşit şekilde, normal sezonda ki kendi grubunun birinci ve ikincilerinin bulunmadığı gruplara ikişer ikişer dağılırlar. 
d. EBBL Sezonu müsabakaları sonunda gruplarını dördüncü (4.) sırada bitiren sekiz (8) takım kura ile dört (4) gruba 
eşit şekilde, normal sezonda ki kendi grubunun birinci, ikinci ve üçüncülerinin bulunmadığı gruplara ikişer ikişer 
dağılırlar. Eleme Grubu müsabakaları sonucunda gruplarında (A,B,C ve D) ilk dört sırada yer alan toplam on altı 16 
takım, Play-Off müsabakalarını oynar. Gruplarında (A,B,C ve D) beşinci(5.), altıncı (6.), yedinci (7.) ve sekizinci (8.) 
sırayı alan takımlar sezonu tamamlar. 
• Play-Off 1/16 Müsabakaları 
Eleme Grubu müsabakaları sonucunda yapılan puan sıralamasına göre; gruplarında birinci (1.), ikinci (2.), üçüncü 
(3.) ve dördüncü (4.) olan takımlar, aşağıdaki gibi eşleşerek Play-Off 1/16 müsabakalarını oynarlar.  Play-Off 1/16 
müsabakalarındaki eşleşmelerde iki maç kazanan takım bir üst tura yükselir. İlk müsabaka Eleme Grubu sıralaması 
düşük olan takımın sahasında, ikinci müsabaka ve gerekirse üçüncü müsabaka Eleme Grubu sıralaması yüksek olan 
takımın sahasında oynanır. Eşleşmeler aşağıdaki gibi olacaktır: 
A1 – B4 (1) B1 – A4 (2)   C1 – D4 (1)   D1 – C4 (2)  
A2 – B3 (3) B2 – A3 (4)   C2 – D3 (3) D2 – C3 (4) 
• Play-Off 1/8 Müsabakaları 
Rakiplerine üstünlük sağlayıp Play-Off 1/16 turunu geçen takımlar aşağıdaki gibi eşleşirler. Play-Off 1/8 
müsabakalarındaki eşleşmelerde iki maç kazanan takım bir üst tura yükselir. İlk müsabaka Eleme Grubu sıralaması 
düşük olan takımın sahasında, ikinci müsabaka ve gerekirse üçüncü müsabaka Eleme Grubu sıralaması yüksek olan 
takımın sahasında oynanır. Eşleşmeler “1-4” ve “2-3” şeklinde olacaktır. 
• Final Grubu 
EBBL Final Grubu müsabakaları, Play-Off 1/8 müsabakalarının sonrasında turu geçen dört (4) takım arasında, bir 
merkezde, tek devreli lig usulüne göre ve müsabakaların oynanacağı haftanın ilk günü kura çekimi ile belirlenecek ve 
aşağıdaki biçime uygun olacak bir fikstür doğrultusunda oynanacaktır: 
1.Gün  2.Gün   3.Gün  
1 – 4  3 – 1   1 – 2  
2 – 3  4 – 2   3 – 4  
Final Grubu müsabakalarının üçüncü (3.) günü sonunda, birinci (1.) ve ikinci (2.) sırayı alan takımlar 2015-2016 
sezonunda TB3L’de yer alırlar. Üçüncü (3.) ve Dördüncü (4.) sırada bitiren takımlar TB3L’yi on birinci (11.) sırada 
bitiren iki (2) takımla bir merkezde Play-Out Müsabakaları oynarlar. Play-Out Müsabakaları sonunda ilk iki sırayı alan 
Takımlar 2015-2016 Sezonunda TB3L’de yer alırlar. 


