
 

 

Camp Or Not 

Hội trại Petrozavodsk sẽ diễn ra khoảng một tháng. Jafar đang chuẩn bị để sẵn sàng tham gia và 
huấn luyện viên của anh ấy là Yalalovichik.  

Yalalovichik là một huấn luyện viên lão luyện trong lịch sử các cuộc thi về lập trình, nhưng ông 
ấy chỉ nhận các sinh viên đã giải các bài thực sự khó trên trang Timus. Ông ấy bắt đầu tổ chức một 
cuộc thi vào đầu tháng mười hai. Ban đầu, ông ấy nói rằng ai giải được 200 bài toán (hoặc nhiều 
hơn) tính đến ngày ngày 31 tháng mười hai thì sẽ được tham gia hội trại.  Jafar tạo ra một lịch trình 
cho tháng tới. Với mỗi ngày, anh ấy biết số bài anh ấy sẽ làm. 

Vấn đề ở đây là huấn luyện viên Yalalovichik làm việc rất ngẫu hứng và theo cảm xúc, có thể ngày 
mai ông ấy thức dậy và sẽ thay đổi deadline cũng như số lượng các bài tập mà sinh viên cần phải 
giải quyết. Jafar có Q kịch bản. Giờ anh ấy muốn biết: trong mỗi kịch bản, nếu anh ta không đổi 
lịch giải bài thì anh ấy có được tham gia hội trại hay không? 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa T – số test. Mỗi test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa D – số ngày mà Jafar sẽ giải quyết các bài toán. 

 D dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một cặp số nguyên di, pi thể hiện Jaffar sẽ giải pi bài vào 
ngày thứ di 

 Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q – số các kịch bản về mà Yalalovichik có thể yêu 
cầu. 

 Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một cặp số nguyên deadi, reqi thể hiện một kịch bản là 
Yalalovichik  quyết định những học sinh giải được reqi bài cho tới ngày deadi sẽ được 
tham gia hội trại.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi kịch bản, in ra một dòng chứa xâu “Go Camp” nếu Jafar được tham gia hội trại, 
ngược lại hãy in ra “Go Sleep” (cả hai đều không cần ngoặc kép).  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ D ≤ 31 
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 1 ≤ di ≤ 31 

 1 ≤ pi ≤100 

 d1, d2, …, dD đôi một khác nhau. 

 1 ≤ Q ≤ 100 

 1 ≤ deadi ≤ 31 

 1 ≤ reqi ≤ 5000 

 

Ví dụ  

Input: 

1 
3 
10 5 
14 4 
31 1 
2 
9 2 
15 7 

Output: 

Go Sleep 
Go Camp 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 

 Cho đến cuối ngày 9, Jarfar sẽ không làm được bất cứ bài tập nào.  

 Cho đến cuối ngày 15, Jafar làm được 9 bài (thỏa mãn yêu cầu vì anh ấy cần làm tối thiểu 
7 bài để được đi hội trại). 

 


