
 

 

Game on Stick 
 
Chef đã tìm thấy một bảng trò chơi cũ kĩ trong nhà bếp của mình và đề nghị bạn bè của mình là 
Miron và Slava cùng chơi nó.  
 
Bảng trò chơi là một lưới chữ nhật 2 × N. Ban đầu, Miron và Slava lần lượt đặt đồng xu của 
mình vào ô (x1, y1) và ô (x2, y2). Trò chơi diễn ra như sau: 

• Trong một lượt, người chơi được phép di chuyển đồng xu của mình.  
• Ở mỗi lượt người chơi có thể di chuyển đồng xu của mình đến bất kỳ ô liền kề nào mà 

người chơi kia chưa từng di chuyển đến. 
• Hai ô kề nhau khi có chung một cạnh. 
• Người chơi có thể bỏ qua lượt của mình. 
• Ô ban đầu được đặt đồng xu được coi là đã đến thăm bởi người sở hữu nó. 

 
Kết quả của trò chơi được quyết định như sau: 
 

• Nếu một trong những người chơi đã đi tới hơn một nửa của tổng số ô (tức là thăm ít nhất 
N+1 ô), người đó ngay lập tức chiến thắng còn đối thủ sẽ là người thua cuộc. 

• Nếu trò chơi kéo dài hơn 10100 lượt mà chưa có người chơi nào được xác định là chiến 
thắng thì họ sẽ hòa. 

 
 
Coi như cả hai đều chơi với chiến thuật tối ưu và Miron là người chơi đầu tiên, hãy giúp Chef chỉ 
ra ai là người chiến thắng trong trò chơi này. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. Mỗi test được miêu tả 
bằng một dòng chứa năm số nguyên N, x1, y1, x2, y2. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng với chuỗi Miron, Slava hoặc Draw là kết quả của trò chơi và 
cũng là đáp án của bài toán này. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105 
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• 1 ≤ N ≤ 1018 
• 1 ≤ x1, x2 ≤ 2 
• 1 ≤ y1, y2 ≤ N 
• Ô (x1, y1) và (x2, y2) khác nhau. 

  
Ví dụ 

Input: 
4 
5 1 1 2 3 
1 1 1 2 1 
3 1 1 2 3 
4 1 2 1 4 
 
Output: 
Slava 
Draw 
Draw 
Miron 
  
 


