
 

 

KBBL Statüsü 
 

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi Müsabakaları yirmi dokuz (29) takımın (A, B ve C) üç (3) gruba 

ayrılmasıyla oynanır.        

 

Normal Lig müsabakaları; 

a. A, B ve C gruplarındaki her takımın, kendi grubundaki diğer takımlarla biri kendi sahasında, diğeri 

rakip takımın sahasında olmak üzere karşılaşmasıyla, deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü oynanır. 

b. Bu müsabakalar sonucunda yapılan puan sıralamasına göre; gruplarında birinci (1.), ikinci (2.), 

üçüncü (3.), dördüncü (4.), beşinci (5.) ve altıncı (6.) olan toplam on sekiz (18) takım D, E ve F 

gruplarını oluşturarak “Eleme Grubu” Müsabakalarını oynamaya hak kazanırlar. 

c. Gruplarında yedinci (7.), sekizinci (8.), dokuzuncu (9.) ve onuncu (10.) sırayı alan takımlar sezonu 

tamamlar. 

 

Eleme Grubu Müsabakaları 

Eleme Grubu Müsabakaları Normal Sezon müsabakaları sonucunda yapılan puan sıralamasına göre; 

gruplarında birinci (1.), ikinci (2.), üçüncü (3.), dördüncü (4.), beşinci (5.) ve altıncı (6.) olan takımlar, kura 

ile üç (3) adet altı (6) takımlı D, E ve F gruplarına yerleştirilerek “Eleme Grubunu” oluştururlar. 

 

a. Takımlar, D, E ve F olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Her takım biri kendi sahasında ve diğeri rakip 

takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü oynarlar. 

b. Normal Sezon müsabakaları sonunda gruplarını birinci (1.) sırada bitiren 3 takım kura ile üç gruba 

dağılırlar. 

c. Normal Sezon müsabakaları sonunda gruplarını ikinci (2.) sırada bitiren üç (3) takım grup birincileri 

ile aynı grupta olmamak kaydıyla kura ile üç gruba dağılırlar. 

d. Normal Sezon müsabakaları sonunda gruplarını üçüncü (3.) sırada bitiren üç (3) takım kendi Normal 

Sezon gruplarının birinci (1.) ve ikincisinin (2.) bulunmadığı gruba yerleştirilirler.  

e. Normal Sezon müsabakaları sonunda gruplarını dördüncü (4.) beşinci (5.) ve altıncı (6.) sırada 

bitiren takımlar kura ile D, E ve F gruplarına yerleşirler. 

 

Final Grubu Müsabakaları 

Eleme Grubu Müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan altı (6) takım Final Grubunu oluştururlar. 

Final Grubu Müsabakaları; TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir 

merkezde tek devreli lig usulüne göre oynanır. Takımlar Eleme Grubu Müsabakaları tamamlandıktan sonra 

müsabakaların oynanacağı haftanın ilk günü kura çekimi ile belirlenecek ve aşağıdaki fikstür doğrultusunda 

oynanacaktır: 

 

1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN 6. GÜN 

1-6 5-1 1-4  3-1 1-2 

2-5 4-2 2-3  6-2 4-6 

3-4 6-3 5-6  4-5 5-3 

 

Final Grubu müsabakaları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 2017 - 2018 sezonunda Türkiye Kadınlar 

Basketbol Ligi (TKBL) ’nde yer alırlar. 


