
 

 

Ping Paja Pong 

Chef và Paja đang buồn, do đó họ quyết định chơi một chò chơi bóng bàn vô tận. Luật chơi như 
sau: 
 

 Hai người chơi vô hạn các ván game. Ở cuối mỗi game, người chiến thắng sẽ được một 
điểm. 

 Trong mỗi game, một trong các người chơi sẽ phát bóng. Chef phục vụ trong game đầu 
tiên.  

 Cứ sau K điểm được ghi (bất kể người nào ghi được chúng), tức là bất cứ K game được 
chơi kể từ lần cuối cùng thay đổi người phát bóng, người phát bóng trong game tiếp theo 
sẽ thay đổi: nếu Chef phát bóng trong game vừa kết thúc, thì Paja sẽ phát trong game tiếp 
theo và tất cả các game tiếp theo cho đến khi người phát bóng thay đổi một lần nữa; nếu 
Paja vừa phát bóng, thì Chef sẽ phát bóng. 

Cả hai đã bị cuốn vào trò chơi và họ quên mất người phát bóng trong game tiếp theo là ai. Bạn hãy 
giúp họ xác định điều đó? Cho đến nay, Chef đã ghi được X điểm và Paja đã ghi được điểm Y. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa ba số nguyên X, Y và K.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “Chef” nếu Chef là người phát bóng cho game tiếp 
theo hoặc “Paja” trong trường hợp ngược lại (không in dấu ngoặc kép). 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 50 

 0 ≤ X, Y ≤ 109 

 1 ≤ K ≤ 109 
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Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc.  

 

Ví dụ  

Input 

3 
1 3 3 
5 7 2 
38657 76322 564 

Output 

Paja 
Chef 
Paja 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chef phát bóng ba game đầu tiên, sau đó Paja bắt đầu phát. Anh ấy chỉ phát một game, 
do đó anh ấy sẽ tiếp tục phát bóng game tiếp theo.  


