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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi Müsabakaları kırk bir (41) takımın (A, B, C, D, E ve F) altı (6) gruba 
ayrılmasıyla oynanır.        
 
Normal Lig müsabakaları; 

a. A, B, C, D, E ve F 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.) ve dördüncü (4.) olan toplam yirmi dört (24) takım Play-Off eleme turu müsabakaları 
oynarlar. 
 

Play-Off Eleme Turu Müsabakaları; 
Aşağıdaki fikstür doğrultusunda kazanılmış iki (2) müsabaka üzerinden oynanır. Birinci müsabaka 
ligi üst sırada bitiren takımın sahasında, ikincisi rakip sahada oynanır. Üçüncü müsabakanın 
gerekmesi halinde ise son müsabaka ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanır. 
“A1-B4 “ “B1-A4” “C1-D4” “D1-C4” “E1-F4” “F1-E4” 
“A2-B3” “B2-A3” “C2-D3” “D2-C3” “E2-F3” “F2-E3” 
 

Eleme Grubu Müsabakaları 
Play-Off Eleme Turu Müsabakalarında rakiplerini eleyen on iki (12) takım “Eleme Grubu” 
Müsabakalarını oynamaya hak kazanırlar ve kura ile iki gruba (G ve H) ayrılırlar. Gruplarındaki her 
takımın, kendi grubundaki diğer takımlarla biri kendi sahasında, diğeri rakip takımın sahasında 
olmak üzere karşılaşmasıyla, deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü oynanır. 

 
Final Grubu Müsabakaları 

Eleme Grubu Müsabakaları sonunda G ve H gruplarında ilk üç (3) 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  6-2  3-2    5-6  4-5 
2-5  5-3  6-4    2-4  2-1 
3-4  4-1  1-5    1-3  6-3 

 
 
 
Final Grubu müsabakaları sonunda ilk iki (2) sırayı alan takımlar takip eden sezonda Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi (TKBL) ’nde yer alırlar. 
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