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Име	на	задачата Railway

Входен	файл стандартен	вход

Изходен	файл стандартен	изход

Ограничение	по	време 2	секунди

Ограничение	за	памет 256	мегабайта

ЖП	 линията,	 свързваща	 Цюрих	 и	 Лугано,	 има	 дължина	 	 километра.	 Линията
пресича	 Алпите	 и	 има	 	 тунела.	 При	 тътуване	 от	 Цюрих,	 -тият	 от	 тунелите
започва	 от	 километър	 	 и	 завършва	 на	 километър	 .	 (Така	 дължината	 на	 -тия
тунел	е	 .)

Разполагаме	с	разписанието	на	влаковете.	Има	 	влака,	тръгващи	от	Цюрих	към
Лугано.	 -тият	от	тях	тръгва	на	минута	 .	Има	 	влака,	тръгващи	от	Лугано	към
Цюрих.	 -тият	от	тях	тръгва	на	минута	 .	Всички	влакове	се	движат	с	постоянна
скорост	от	1	километър	за	минута	и	тази	скорост	не	зависи	от	посоката	и	дали	са
в	 тунел.	Влаковете	никога	не	 спират	по	пътя.	 Така	 всеки	 влак	изминава	цялото
разстояние	за	точно	 	минути.

Дължината	на	влака	е	пренебржимо	малка,	така	че	считаме	влака	за	точка	.

Извън	тунелите,	линията	е	двойна	и	два	влака	могат	да	се	движат	едновременно	в
различните	 посоки.	 Но	 в	 тунелите	 линията	 е	 еднична	 и	 там	 може	 да	 се	 движи
само	един	влак.

Когато	 два	 влака,	 които	 се	 движат	 в	 противоположни	 посоки,	 се	 срещат	 извън
тунел,	те	могат	да	се	разминат	безопасно.	Това	се	отнася	и	за	влакове,	които	се
срещат	 точно	 в	 двата	 края	 на	 тунел.	 Обаче,	 ако	 два	 влака	 се	 срещнат	 вътре	 в
тунел,	ще	има	сблъсък.

При	зададено	разписание	вие	трябва	да	определите	дали	ще	има	сблъсък.

Вход

Първият	 ред	 съдържа	 4	 цели	 числа	 (отделени	 с	 интервали):	 ,	 ,	 ,	 	 (
,	 ,	 )	-	дължината	на	пътя,	броя	на

тунелите,	 броя	 на	 влаковете	 в	 разписанието,	 тръгващи	 от	 Цюрих	 и	 броя	 на



блаковете,	тръгващи	от	Лугано.

Вторият	 ред	 съдържа	 	 цели	 числа	 (разделени	 с	 интервали):	 	 ( )	 -
началните	позиции	на	тунелите.

Третият	 ред	 съдържа	 	 цели	 числа	 (разделени	 с	 интервали):	 	 ( )	 -
крайните	позиции	на	тунелите.

За	всяко	 	между	 	и	 ,	е	изпълнено	 .	За	всяко	 	между	 	и	 ,	е	изпълнено	
.	(т.е.	всеки	тунел	има	дължина,	която	е	по-голямa	от	нула;	тунелите	не

се	застъпват	и	са	зададени	в	растящ	ред	на	разстоянията	им	Цюрих.)

Четвъртият	 ред	 съдържа	 	 цели	 числа	 (разделени	 с	 интерявали):	 	 (
)	 -	 времената	 на	 тръгване	 на	 влаковете	 от	 Цюрих.	 Тези

времена	са	дадени	в	растящ	ред,	т.е.	 	за	всяко	валидно	 .

Петият	 ред	 съдържа	 	 цели	 числа	 (разделени	 с	 интервали):	 	 (
)	 -	 времената	 на	 тръгване	 на	 влаковете	 от	 Лугано.	 Тези

времена	са	дадени	в	растящ	ред.

Изход

Изведете	 един	 ред,	 съдържащ	 "YES''	 (извеждате	 без	 кавичките),	 ако	 има	 поне
един	сблъсък,	или	"NO'',	ако	всички	влакове	достигат	крайната	гара	невредими.

Оценяване

Във	всички	подзадачи,	с	изключение	на	последната,	стойността	на	 	и	на	всички	
	и	 	са	четни	.

Подзадача	1	(14	точки):	 	и	 .

Подзадача	2	(16	точки):	 	и	 .

Подзадача	3	(41	точки):	няма	допълнителни	ограничения.

Подзадача	4	(29	точки):	няма	допълнителни	ограничения.	Освен	това,	 ,	 	и	 	не
са	задължително	четни.

Примери



примерен	вход примерен	изход

100	2	1	4
20	50
30	60
120
30	100	200	250

NO

1000	1	1	1
600
700
100
400

YES

1000	1	1	1
600
700
100
300

NO

1000	1	1	1
600
700
100
500

NO

Пояснение

В	първия	пример	има	два	тунела	с	дължина	 	километра:	първият	от	километър	
	 до	 километър	 	 от	Цюрих,	 а	 вторият	 -	 от	 километътр	 	 до	 километър	 	 от

Цюрих.	 Единственият	 влак	 идващ	 от	 Цюрих	 избягва	 сблъскване	 с	 влаковете,
идващи	от	Лугано:

с	първия	се	среща	на	 	километра	от	Цюрих,
с	втория	се	среща	на	средата	на	пътя	(между	тунелите),
с	третия	се	среща	на	 	километра	от	Лугано,
четвъртият	влак	от	Лугано	започва	да	се	движи	след	като	влакът	от	Цюрих	е
пристигнал	в	Лугано.

Във	втория	пример	двата	влака	се	срещат	в	средата	на	единствения	тунел,	която	е
сблъсък.

В	 третия	 пример	 двата	 влака	 се	 срещат	 точно	 в	 края	 на	 най-близкия	 тунел	 до
Цюрих.	В	четвъртия	пример	влаковете	се	срещат	точно	в	другия	край	на	тунела.
Така	в	третия	и	в	четвъртия	пример	няма	сблъсък.


