
                            

 

 

 2017-2018 SEZONU KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ STATÜSÜ 

1.1. KBSL Statüsü  

   Normal Sezon müsabakaları,  

1.2. Normal Sezon müsabakaları, on dört (14) takım arasında, her takımın biri kendi sahasında diğeri rakip 

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

1.3. Bu müsabakalar sonrası yapılan puan sıralamasına göre; 

1.3.1. Birinciden sekizinciye (1.-8.) kadar, ilk sekiz (8) sırayı alan takımlar “PLAY-OFF” 

müsabakalarını oynamaya hak kazanırlar. 

1.3.2. Dokuzuncu (9.), onuncu (10.), on birinci (11.), on ikinci (12.) sırayı alan takımlar sezonu 

tamamlamış olurlar. 

1.3.3. TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Liginde on üçüncü (13.) ve on dördüncü (14.) olarak son 

iki sırayı alan takımlar takip eden Sezonda TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Liginde yer 

alırlar. 

1.3.4. Play-Off müsabakaları  

“PLAY-OFF”’un tüm turlarında takımların ligde oynamış oldukları müsabakaların sonuçları ne olursa olsun 

müsabakalar 0-0 başlar. 

Play-Off Çeyrek Final Müsabakaları 

1.4. Normal Sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar; 

1.4.1. Birinci (1.) ile sekizinci (8.) (Turun galibi “A” olarak isimlendirilir.) 

1.4.2. İkinci (2.) ile yedinci (7.) (Turun galibi “B” olarak isimlendirilir.) 

1.4.3. Üçüncü (3.) ile altıncı, (6.) (Turun galibi “C” olarak isimlendirilir.) 

1.4.4. Dördüncü (4.) ile beşinci (5.) (Turun galibi “D” olarak isimlendirilir.) 

şeklinde eşleşirler. 

Çeyrek Final müsabakaları kazanılmış iki (2) müsabaka üzerinden oynanır ve bu turda ilk 

müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında ikinci müsabaka rakip 

sahada, üçüncü müsabakanın gerekmesi halinde Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın 

sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. 

1.5. Play-Off Yarı Final Müsabakaları 

1.5.1. Çeyrek Final müsabakaları sonucunda tur atlayan A - D ve B - C takımları arasında oynanır. 

Turu geçen iki takım finalde eşleşirler. 

1.5.2. Yarı Final müsabakaları kazanılmış üç (3) müsabaka üzerinden oynanır ve bu turda ilk iki 

müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçüncü müsabaka ve 

gerekirse dördüncü müsabaka rakip sahada, beşinci müsabakanın gerekmesi halinde 

Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. 

1.6. Play-Off Final Müsabakaları 

1.6.1. Final müsabakaları kazanılmış üç (3) müsabaka üzerinden oynanır ve bu turda ilk iki 

müsabaka, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçüncü müsabaka ve 

gerekirse dördüncü müsabaka rakip sahada, beşinci müsabakanın gerekmesi halinde 

Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. 

1.6.2. Final müsabakaları sonunda rakibi karşısında üçüncü galibiyetini alan takım Kadınlar 

Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olur. 

 

 


