
                              

 

                                          

 

                          2017-2018 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL 2.LİGİ STATÜSÜ 

 

1. TB2L Statüsü 

a. Normal Lig müsabakaları; 

Yirmi beş (25) takım A grubu on üç (13) takım, B grubu on iki (12) takım olmak üzere iki gruba 

ayrılırlar (Takım sayısında bir değişiklik olması halinde TBF Yönetim Kurulu gerekli 

değişiklikleri yapmaya yetkilidir). Her takım için biri kendi sahasında diğeri rakip takımın 

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

Bu müsabakalar sonrasında; 

 Her iki grupta, ilk sekiz (8) sırayı alan on altı (16) takım Play-Off eleme turu 

müsabakalarını oynamaya hak kazanırlar. 

 A Grubunda on üçüncü (13.) , B Grubunda on ikinci (12.) sırayı alan takımlar gelecek 

sezonda TB2L’de oynama hakkını kaybederler.  

 A Grubunda dokuzuncu (9.), onuncu (10.), on birinci (11.) ve on ikinci (12.) ile B Grubunda 

dokuzuncu (9.), onuncu (10.) ve on birinci (11.) olan yedi (7) takım sezonu tamamlarlar.  

b. Play-Off müsabakaları;  

“Play-Off”’ Çeyrek Final turunda, takımların ligde oynamış oldukları maç sonuçları ne olursa 

olsun maçlar 0-0 başlar. Birinci maç ligi üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci maç rakip 

sahada oynanır. Üçüncü maçın gerekmesi halinde ise son maç ligi üst sırada bitiren takımın 

sahasında oynanır. 

 Play-Off Çeyrek Final Turu maçları,  

Normal Lig müsabakaları sonunda takımlar aldıkları puanlara göre gruplarında sıralanırlar ve 

aşağıdaki gösterildiği gibi karşı gruptan gelen takımlarla eşleşirler. Play-Off Çeyrek Final Turu 

üç maç üzerinden oynanır. İki galibiyet alan takım bir üst tura geçmeye hak kazanır. 

A 1 B 8 (Galibi A)   B 1    A 8 (Galibi B) 

A 2 B 7 (Galibi C) B 2    A 7 (Galibi D) 

A 3 B 6 (Galibi E) B 3    A 6 (Galibi F ) 

A 4 B 5 (Galibi G) B 4    A 5 (Galibi H) 

 Play-Off Final Grubu maçları, 

Çeyrek Final müsabakaları sonucunda tur atlayan sekiz (8) takım (A, B, C, D, E, F, G ve H) 

arasında daha sonra belirlenecek fikstür doğrultusunda deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü 

oynanır. Maçlar sonucunda ilk sırayı alan takım TB2L Şampiyonu olur ve ilk iki (2) sırayı alan 

takımlar takip eden sezonda Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) yükselirler. 

 


