
 

 

La Liga 

Hôm nay là vòng chung kết giải La Liga, giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Real 
Mardrid đang đối đầu với Malaga và Barcelona đang gặp Eibar. Hai trận đấu này sẽ quyết định ai 
là người đoạt chức vô địch. Real Madrid đang dẫn trước Barcelona 3 điểm trong bảng xếp hạng 
của giải đấu. Trên thực tế, Real Madrid sẽ giành chức vô địch, trừ khi: Nếu Real Madrid thua 
Malaga, và Barcelona thắng Eibar, thì danh hiệu La Liga sẽ thuộc về Barcelona. Nếu không 
thuộc trường hợp trên thì Real Madrid sẽ giành danh hiệu vô địch. 
 
Bạn được cho nhiều kịch bản khác nhau của hai trận đấu này, ở đó mỗi trận đấu bạn sẽ được cho 
sẵn số bàn thắng của mỗi đội trong trận đấu tương ứng của họ. Một đội thắng một trận nếu như 
tổng bàn thắng của đội đó nhiều hơn đối thủ. Trong trường hợp hai đội có cùng tỉ số bàn thắng, 
thì đó là một trận hòa. Đội ít bàn thắng  hơn là đội thua cuộc. Hãy tìm ra ai là chủ nhân danh hiệu 
vô địch của La Liga trong mỗi kịch bản.  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số T – số kịch bản có thể xảy ra.  
 Mỗi kịch bản được miêu tả bằng bốn dòng. Mỗi dòng bắt đầu bằng một tên đội, tiếp theo 

là số bàn thắng của đội đó ghi được trong trận đấu tương ứng. (Barcelona gặp Eibar và 
Real Madrid gặp Malaga). Các tên đội bóng có thể được liệt kê theo thứ tự tùy ý trong 
mỗi kịch bản. 

 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi kịch bản, in ra một dòng duy nhất là đội vô địch trong kịch bản đó. "RealMadrid" 
hoặc "Barcelona". 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 500 
 0 ≤ tổng số bàn thắng của mỗi đội trong một trận đấu ≤ 20 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
Barcelona 2 
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Malaga 1 
RealMadrid 1 
Eibar 0 
Malaga 3 
RealMadrid 2 
Barcelona 8 
Eibar 6 
 
Output: 
RealMadrid 
Barcelona 

 

Giải thích 

Trong kịch bản đầu tiên, Barcelona thắng Eibar, bởi vì số bàn thắng của họ nhiều hơn đối thủ 
(2>0). Tuy nhiên Real Madrid hòa Malaga, bởi lẽ cả hai đội cùng ghi được 1 bàn thắng. Do đó 
Real Madrid giành chức vô địch.  
 
Trong kịch bản thứ hai, Barcelona thắng Eibar, bởi vì số bàn thắng của họ nhiều hơn đối thủ 
(8>6), Tuy nhiên Real Madrid thua Malaga (2<3). Điều này đáp ứng các tiêu chí duy nhất cần 
thiết cho Barcelona để giành danh hiệu: Barcelona chiến thắng, và Real Madrid thua. Do đó, 
Barcelona giành chức vô địch, 


