
 

UEFA Champions League 

 

Giải UEFA Champions League là cuộc thi thể thao thường niên uy tín nhất thế giới. Ở vòng bảng 
của cuộc thi này, các câu lạc bộ bóng đá châu Âu được chưa thành 8 nhóm. Mỗi nhóm có 4 đội. 
Những đội trong cùng một nhóm được xếp hạng dựa trên các trận đấu mà họ thi đấu với nhau, theo 
quy tắc sau: 

 Dựa vào kết quả của các trận đấu, các đội giành được điểm. Mỗi trận bóng được chơi giữa 
đội chủ nhà và đội khách. Nếu một đội có số bàn thắng lớn hơn, đội đó sẽ giành được 3 
điểm và đội còn lại được 0 điểm. Trong trường hợp hòa (nếu số bàn thắng của hai đội bằng 
nhau), mỗi đội được 1 điểm. 

 Hiệu số bàn thắng của một đội là số bàn đội đó ghi được trừ cho số bàn thua đội đó đã 
nhận, bất kỳ họ là đội chủ nhà hay đội khách. 

 Giữa hai đội bất kỳ, một đội có điểm cao hơn sẽ có xếp hạng lớn hơn 

 Nếu cả hai có cùng số điểm (trong trường hợp hòa), đội nào có hiệu số bàn thắng lớn hơn 
sẽ có xếp hạng cao hơn. 

 

Mỗi đội chơi hai trận đấu với một đội khác trong cùng nhóm – một trận là đội chủ nhà, một trận 
là đội khách. Bạn được cho số lượng bàn thắng của mỗi đội trong tất cả 12 trận của mỗi nhóm. 
Xác định những đội đúng đầu nhóm – đội xếp thứ nhất và thứ hai. Dữ liệu đảm bảo rằng không có 
kết quả hòa trong những vị trí này. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số test 

 Với mỗi test, có 12 dòng. Mỗi dòng thể hiện kết quả của một trận theo mẫu 

HomeTeamName HomeTeamGoals vs. AwayTeamGoals AwayTeamName, với 

HomeTeamName và AwayTeamName là xâu và HomeTeamGoals và AwayTeamGoals 
là những số tự nhiên thể hiện số bàn thắng gia được tương ứng với các đội trong trận đấu 
đó. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi trường hợp, in ra một dòng chứa hai xâu – tên của đội đứng đầu và đội đứng thứ 
hai. 

 

March Cook - Off 2019 



Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 50  

 Độ dài tên của mỗi đội không vượt quá 10  

 Tên của mỗi đội chỉ chứa các chữ cái tiếng Anh thường 

 0 ≤ số bàn thắng ghi được của mỗi đội ≤ 100 

 

Ví dụ 

Input 

2 
manutd 8 vs. 2 arsenal 
lyon 1 vs. 2 manutd 
fcbarca 0 vs. 0 lyon 
fcbarca 5 vs. 1 arsenal 
manutd 3 vs. 1 fcbarca 
arsenal 6 vs. 0 lyon 
arsenal 0 vs. 0 manutd 
manutd 4 vs. 2 lyon 
arsenal 2 vs. 2 fcbarca 
lyon 0 vs. 3 fcbarca 
lyon 1 vs. 0 arsenal 
fcbarca 0 vs. 1 manutd 
a 3 vs. 0 b 
a 0 vs. 0 c 
a 0 vs. 0 d 
b 0 vs. 0 a 
b 4 vs. 0 c 
b 0 vs. 0 d 
c 0 vs. 0 a 
c 0 vs. 0 b 
c 1 vs. 0 d 
d 3 vs. 0 a 
d 0 vs. 0 b 
d 0 vs. 0 c 

Output 

manutd fcbarca 
d b 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Tổng số điểm và hiệu số bàn thắng của mỗi đội là: 
 manutd: 16 điểm, hiệu số bàn thắng 12 



 fcbarca: 8 điểm, hiệu số bàn thắng  4 

 manutd: 5 điểm, hiệu số bàn thắng  −5 

 lyon: 4 điểm, hiệu số bàn thắng  −11 

 
Ví dụ 2: The total number of points and goal difference for each team is as follows: 
 d: 7 điểm, hiệu số bàn thắng  2 

 b: 7 điểm, hiệu số bàn thắng  1 

 a: 7 điểm, hiệu số bàn thắng  0 

 c: 7 điểm, hiệu số bàn thắng  −3 

Chú ý trong test này, tất cả các đội có cùng điểm, những các đội có hiệu số bàn thắng lớn hơn sẽ 
có xếp hạng lớn hơn. 
 


