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Problem name

Railway

Input file

standard input

Output file

standard output

Time limit

2 seconds

Memory limit

256 megabytes

Între Zürich și Lugano există o cale ferată de lungime
kilometri. Calea ferată
traversează frumoșii Alpi, având parte de un peisaj spectaculos. Deoarece unele treceri
sunt prea înalte pentru calea ferată, sunt tuneluri pe șină. Al -lea dintre ele începe la
kilometri de Zürich și se termină la kilometri de Zürich. (Astfel, lungimea tunelului
este
.)
Există un orar al trenurilor între cele două orașe. Sunt
trenuri dinspre Zürich spre
Lugano, al -lea plecând la minutul , și trenuri dinspre Lugano spre Zürich, al -lea
plecând la minutul
. Toate trenurile au o viteză constantă de 1 kilometru pe minut,
indiferent de direcție sau de faptul că se deplasează prin tunel sau nu. Nu există stații
pe traseu și trenurile nu se opresc la semafoare. Deci, fiecare tren ajunge la destinație
în exact minute.
Lungimea trenului este neglijabilă prin comparație cu lungimea căii ferate, deci în
această problemă considerați fiecare tren ca fiind un punct ce se deplasează pe
șină.
În mod normal, calea ferată are două perechi de șine: câte o pereche în fiecare
direcție. Singura excepție sunt tunelurile. Fiecare tunel are o singură pereche de șine
ce poate fi folosită în orice direcție.
Atunci când două trenuri, mergând în direcții opuse, se întâlnesc în afara unui tunel,
ele trec unul pe lângă altul în siguranță, inclusiv dacă trenurile se întâlnesc exact la
oricare dintre capetele unui tunel. Pe de altă parte, dacă două trenuri se întâlnesc
strict în interiorul unui tunel are loc o coliziune.
Dată descrierea tunelurilor și a orarului trenurilor determinați dacă va exista vreo
coliziune.

Input

Prima linie conține patru numere întregi separate prin spațiu , ,
,
(
,
,
) — lungimea căii ferate,
numărul de tuneluri, numărul de trenuri dinspre Zürich și numărul de trenuri dinspre
Lugano.
A doua linie conține numere întregi separate prin spațiu
început ale tunelurilor.

(

) — pozițiile de

A treia linie conține
final ale tunelurilor.

(

) — pozițiile de

Pentru fiecare

între

numere întregi separate prin spațiu

și ,

. În plus, pentru fiecare

între

și

,

.

(Cu alte cuvinte, fiecare tunel are lungime pozitivă, tunelurile sunt disjuncte, și sunt
date în ordine crescătoare a distanței față de Zürich.)
Linia a patra conține
numere întregi separate prin spațiu
(
)
— timpul de plecare (in minute) pentru trenurile care pleacă din Zürich. Timpii sunt
dați în ordine crescătoare, adică,
pentru fiecare .
A cincea linie conține numere întregi separate prin spațiu
(
)
— timpul de plecare (in minute) pentru trenurile care pleacă din Lugano.Timpii sunt
dați în ordine crescătoare, adică,
pentru fiecare .

Output
Afișați o singură linie conținând YES dacă apare cel puțin o coliziune sau NO dacă
toate trenurile ajung la destinație în siguranță.

Scoring
În toate subtaskurile, în afară de ultimul, valorea lui
Subtask 1 (14 points):
Subtask 2 (16 points):

și
și

și valorile

și

sunt pare.

.
.

Subtask 3 (41 points): fără alte restricții.
Subtask 4 (29 points): fără alte restricții. Și în plus, ,

Examples

și

nu sunt neapărat pare.

standard input

standard output

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

Note
în primul exemplu sunt două tuneluri pe o cale ferată de lungime
kilometers: unul
de la
până la
kilometri de Zürich, celălalt de la
până la
kilometri de Zürich.
Singurul tren care vine de la Zürich va evita toate trenurile dinspre Lugano, astfel:
întâlnește primul tren la kilometri de Zürich,
pe al doilea îl întâlnește la jumătatea drumului dintre tuneluri,
pe al treilea îl întâlnește la
kilometri de Lugano,
al patrulea pornește mult după ce trenul din Zürich a ajuns la destinație.
În exemplul al doilea singurele două trenuri se întâlnesc la mijlocul singurului tunel,
rezultând o coliziune.
În al treilea exemplu cele 2 trenuri se întâlnesc exact la capătul mai apropiat de Zürich
al tunelului. În al patrulea exemplu ele se întâlnesc exact la celălalt capăt al tunelului.
Ambele cazuri sunt în regulă, trenurile trec unul pe lângă celălalt și ajung în siguranță
la destinație.

