
 

 

Penalty Shoot-out 
 

Chef thích chơi đá bóng với các bạn của anh ấy. Họ đã chơi rất nhiều trận, tuy nhiên mọi trận 
đều hòa, do đó họ quyết định tìm ra người thắng cuộc bằng cách đá penalty. Vì họ không biết 
luật sút penalty nên họ chỉ quyết định phân thắng bại bằng 20 lần sút (mỗi đội sút 10 lần). 

Một ngày nọ, bạn của Chef là Shivam nghe được là các trận đấu như trên trở nên rất lúng túng. 
Sau đó Shivam đi tới chỗ Chef và bạn của Chef để giả thích luật chơi sút penalty. Rồi tất cả bọn 
họ đều thống nhất xác định người thắng của mỗi trận bằng luật penalty chuẩn. 

Luật này như sau: 

• Các team sẽ sút luân phiên nhau. 
• Đầu tiên, mỗi team sẽ sút 5 lần. 
• Nếu một team có ít bàn thắng hơn team còn lại sau cả 5 lần sút của mỗi bên thì chấm dứt 

việc đá penalty. 
• Nếu trong 10 lần sút đầu tiên của cả hai đội, nếu một đội có lợi thế dẫn bàn hơn đôi còn 

lại mà đội còn lại dù sút cũng không thể thắng được thì đội dẫn bàn sẽ thắng ngay lập tức, 
tức là trước khi hoàn thành 10 cú đá của cả 2 đội. 

• Nếu đá xong mà vẫn không tìm được người thắng thì mỗi đội được đá thêm tối đa 5 lượt 
nữa. Quy tắc sau được sử dụng: sau bất kể lượt đá nào, nếu một đội ghi được nhiều bàn 
thắng hơn đội còn lại thì đội đó chiến thắng ngay lập tức. 

• Nếu mỗi team đá 10 lần mà không tìm ra ai chiến thắng thì trận đấu đó được xác định là 
hòa. 

 
Kết quả của đá penalty của mỗi trận được cho bởi một xâu nhị phân ở đó ‘1’ là VÀO và ‘0’ là 
TRƯỢT. Team của Chef luôn bắt đầu đá trước. Nhớ rằng các team luân phiên đá – người đầu 
tiên đá là người đá đầu tiên ở đội Chef, người thứ hai đá là người thứ nhất của đội đối phương, 
người thứ ba là người thứ 2 của đội Chef, … 
 
Vì có rất nhiều trận đấu cần phải phân định, Chef và bạn của anh ấy không thể thực hiện được 
nên rất cần bạn giúp. Hãy nói cho Chef biết ai là người thắng cuộc sau mỗi game. 
 
Nếu trận đấu kết thúc như một trận hòa, in ra “TIE”, nếu trận đấu kết thúc không hòa thì hãy in 
ra số lần sút nhỏ nhất cần làm để phân định được kết quả, nhờ đó họ có thể biết có bao nhiêu cú 
sút là vô nghĩa. 
 
Lưu ý: Input/Output files rất lớn, hãy dùng phương pháp fast reading/writing 
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Dữ liệu vào 

• Dữ liệu vào chứa nhiều dòng: 
• Mỗi dòng ghi lại diễn biến kết quả các lần sút cho một trận đấu trong một xâu nhị phân, 

với ‘1’ là VÀO và ‘0’ là TRƯỢT, bắt đầu từ team của Chef. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi dòng, in ra người thắng cuộc ("TEAM-A" hoặc "TEAM-B") và số các cú sút để 
tìm ra kết quả, các nhau bởi dấu cách. Nếu không có ai thắng, in ra “TIE”. 

 

Ràng buộc 

• Mỗi dòng chứa một xâu có độ dài là 20 ký tự 
• Số các trận đấu ≤ 106 

 

Subtasks 

Subtask 1 (20 điểm): 
• 10 cú sút đầu tiên luôn cho kết quả là hòa, tức là việc đá như thế không tìm được người 

thắng cuộc. 
• Số các trận đấu ≤ 103 

Subtask 2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
10100101111011111111 
00000000000000000000 
01011101110110101111 
 
Output: 
TEAM-A 12 
TIE 
TEAM-B 7 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Sau 5 lượt, kết quả là hòa và sau lượt thứ 6, tỉ số là 4:3 do đó team của Chef thắng và số 
cú đá cần dùng để tìm ra kết quả là 12. 



Ví dụ 2: Cả 2 team đều không ghi được bàn nào nên trận đấu hòa và cần dùng 10 lượt (20 cú 
sút). 
Ví dụ 3: Sau 7 cú sút tức là 0101110, tỉ số là 1:3. Bây giờ, dù có đá thế thêm thì người chiến 
thắng luôn là TEAM-B, do đó chỉ cần 7 cú sút để tìm ra TEAM-B là người chiến thắng.  
  
	


