
 

Chess Match 
 
Trong trận đấu Cờ vua "a + b", mỗi người chơi có một đồng hồ hiển thị a phút khi bắt đầu và bất cứ khi 
nào người chơi thực hiện một nước đi, b giây sẽ được thêm vào đồng hồ của người chơi này. Thời gian 
trên đồng hồ của người chơi giảm trong lượt của người chơi đó và không thay đổi trong lượt của người 
chơi khác. Nếu thời gian trên đồng hồ của người chơi nào đó chạm mốc 0 (nhưng không chỉ trong 
trường hợp này), người chơi này sẽ thua cuộc. 
 

Có một trận đấu cờ vua nhanh 3 + 2. Sau N lượt (tức là �
���

�
� nước đi của màu trắng và �

�

�
� nước đi của 

màu đen), trò chơi kết thúc và đồng hồ của hai người chơi dừng lại; chúng cho thấy các người chơi 
(trắng và đen) còn lại A và B giây tương ứng. Lưu ý rằng sau lượt thứ N, b = 2 giây vẫn được cộng vào 
đồng hồ của người chơi thực hiện nước đi cuối cùng và sau đó trò chơi kết thúc. 
 
Tìm tổng thời lượng của trò chơi, tức là số giây đã trôi qua từ khi trò chơi bắt đầu cho đến khi kết thúc. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên và duy nhất của mỗi test chứa ba số nguyên N, A và B. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – thời gian của trò chơi. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 10 ≤ N ≤ 100 

• 0 ≤ A ≤ 180 + 2 * �
���

�
� 

• 0 ≤ B ≤ 180 + 2 * �
�

�
� 

• Với N lẻ, A ≥ 2 
• Với N chẵn, B ≥ 2 
• Có ít nhất một ván đấu hợp lệ phù hợp với input. 

 

Ví dụ 

Input 

3 
10 0 2 
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11 2 1 
12 192 192 

Output 

378 
379 
0 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Tổng thời gian cả hai đồng hồ quay sau 10 lượt là 2* (180 + 10) = 380 giây. Tổng thời gian còn 
lại khi kết thúc là 0 + 2 = 2 giây. Thời gian của trò chơi là 380 – 2 = 378 giây.  
Ví dụ 3: Tổng thời gian cả hai đồng hồ quay sau 12 lần quay là 2 * (180 + 12) = 384 giây. Tổng thời 
gian còn lại khi kết thúc là 192 + 192 = 384 giây. Thời gian của trò chơi là 384−384 = 0 giây. 
 


