
Tävlingsregler

1. Melodifestival 2002 är den nationella tävling som utser den populärmusik-komposition som ska repre-
sentera Sverige i 2002 års Eurovision Song Contest, EUROSONG, i Tallinn, Estland. 

2. Alla svenska medborgare och/eller i Sverige folkbokförda personer har rätt att deltaga i tävlingen som
kompositörer och textförfattare. Den som under tidsperioden 1 oktober 2001 - 2 mars 2002 är anställd
(arbetstagare) vid Sveriges Television äger emellertid inte rätt att deltaga i tävlingen.

3. Endast nya, opublicerade verk med en tidslängd som inte överstiger tre (3) minuter, får deltaga i tävling-
en. I begreppet opublicerad ligger att melodi och text inte tidigare får vara utgiven på skiva, kassett, video-
band eller film, föreligga i tryck eller vara framförd i radio eller TV, gjorts tillgänglig via Internet eller på
annat sätt varit framförd offentligt. Att inlämnade bidrag, som utses att tävla i den svenska uttagningen, inte
tidigare varit publicerade kommer att kontrolleras av SVT, i samarbete med STIM. SVT beslutar när och i
vilken ordning tävlingsmelodierna får framföras, publiceras och salubjudas. 

4. Den/de artist (-er) som sjunger på insänt tävlingsbidrag ska också vara beredd att, om SVT så önskar,
framföra melodin både i kvalet och i den svenska finalen. 

5. Sångspråket är valfritt. Om annat språk än svenska eller engelska används ska dock en svensk text
skriftligen bifogas. 

6. Tävlingsbidraget ska bestå av: En i noter utskriven melodistämma med tydligt utskriven sångtext En
inspelad ljudkassett eller CD, DAT eller Minidisc, med en eller flera sångröster (OBS! Endast en melodi per
kassett/CD). Ett igenklistrat kuvert per tävlingsbidrag. Kuvertet ska innehålla namn, adress och telefonnum-
mer på bidragets upphovsperson (-er). 
Namnuppgiften ska vara undertecknad av upphovsman/männen personligen. Noter, ljudkassett/CD och
kuvert ska vara märkta med melodins titel. (EJ namn!) Inlämnade bidrag som inte uppfyller ovan redovisa-
de krav diskvalificeras. 

7. Tävlingsbidrag skickas till: 
Melodifestival 2002 
Sveriges Television 
109 14 STOCKHOLM 
SENAST den 8 oktober 2001 skall tävlingsbidrag vara SVT tillhanda. Bidrag som anländer senare (post-
stämpelns datum gäller) kommer att lämnas utanför tävlingen.

8. Tävlingsbidrag kommer inte att returneras. Bidrag som inte kommer med i tävlingen kommer att förstö-
ras. 

9. SVT utser den jury som väljer ut de 32 tävlande bidragen. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryns
sammansättning är hemlig fram till dess att uttagningen är klar. Varken juryn eller SVT kommer att ha kän-
nedom om kompositörernas eller textförfattarnas identitet under gallringsarbetet. Först sedan de 32 täv-
lingsbidragen har valts ut, kommer de igenklistrade kuverten, som bifogats dessa bidrag, att öppnas under
överinseende av Notarius Publicus. 

10. Namn på tävlingsbidrag, kompositörer och textförfattare kommer att offentliggöras av SVT i början av
november. SVT utser efter samråd med bidragens upphovsperson/personer de artister som ska framföra
de olika bidragen. Senast den 10 december ska artisterna vara bestämda. Om tvist uppstår gäller SVT:s
förslag. En artist eller grupp får endast framföra ett bidrag i tävlingen. Den svenska finalen kommer inte att
ha någon festivalorkester.

11. Maximalt sex (6) personer får medverka på scenen i varje melodi. Medverkande måste fylla minst 16 år
under år 2002.

12. Backing tracks är tillåtna under förutsättning att de är instrumentala. Vokala inslag på backing tracks är
INTE tillåtna. Inga samplade eller på annat sätt inspelade röster är alltså tillåtna.

13. SVT fäller det slutliga avgörandet när det gäller TV-produktionen av tävlingsbidragen. Det gäller även
instrument och ev. rekvisita på scenen. 



14. Ett utvalt tävlingsbidrag kan av upphovspersonen/personerna inte dras tillbaka. SVT beslutar att samtli-
ga 32 tävlingsbidrag publiceras på samlings-CD. Den som skickar in ett tävlingsbidrag upplåter rätten till
SVT att ge ut samlings-CD samt att bidraget, vid en nationell seger, får publiceras på av EBU utgiven sam-
lings-CD.
Det åligger upphovspersonen (-erna) att i förekommande fall klarera rättigheterna med samarbetspartners
som t.ex musikförlag och skivbolag. SVT inhämtar rättigheterna från NCB (Nordic Copyright Bureau.) 

15. Utvald artist till den svenska uttagningen är inte självskriven att representera Sverige vid den europeis-
ka finalen, EUROSONG. Vid den europeiska finalen har det svenska bidraget att underordna sig EBU:s
regler.

16. Det tävlingsbidrag som utses att representera Sverige vid den europeiska finalen får inte, vare sig som
noter eller grammofonskiva, kassett eller i annan form av reproduktion salubjudas eller förses med texten
"Melodie Grand Prix", "Eurovision Song Contest", "EUROSONG" eller annan text av samma eller liknande
innebörd. Detsamma gäller allt tillgängliggörande av tävlingsbidraget via Internet. Undantag från denna
regel gäller om melodin segrar i den europeiska finalen.

17. Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och utländska programföretag anslutna eller associerade till
EBU äger rätt att, utan särskild ersättning till upphovsmän, offentligt framföra, inspela och utsända den
svenska segermelodin, såväl i den europeiska finalen som i program före och efter den europeiska finalen,
samt över Internet. Utföranderättsersättning utgår i vanlig ordning Sändning får emellertid inte ske i strid
med EBU:s regler.

18. Om tävlingsdeltagare eller sångartist bryter mot någon av ovanstående regler förbehåller sig Sveriges
Television rätten att utesluta inlämnat bidrag, samt att därvid, helt eller delvis, vägra utbetala ersättning i
någon form. Skulle ersättning redan ha utbetalats äger Sveriges Television rätt att återkräva denna.
I händelse av brott mot publicerings- och tävlingsregler, förorsakat av kontrakterad artist, ska denna ensam
svara för eventuella krav från den förfördelade parten, samt hålla Sveriges Television skadeslöst. Sveriges
Television påtager sig inget ansvar för härav uppkomna tvister.

19. Tävlingsdeltagare garanterar med sin namnteckning (se punkt 6) att man följer ovanstående tävlingsre-
gler. Dessa regler har fastställts i juni 2001 av Sveriges Television, som även äger rätt att revidera reglerna
samt besluta om reglernas närmare tillämpning.


