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English Vietnamese
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/mse06h 

Japan chuâ ̉n bi ̣ cha ̀o đo ́n ACM ICPC World Finals va ̀ muô ́n xây 1 sô ́ đươǹg. Japan la ̀ 1 ho ̀n đa ̉o
với N tha ̀nh phô ́ ở bơ ̀phi ́a Đông va ̀ M tha ̀nh phâ ̀n ở bơ ̀phi ́a Tây, (M ≤ 1000, N ≤ 1000). Ca ́c
tha ̀nh phô ́ ở mô ̃i bơ ̀được đa ́nh sô ́ tư ̀1 trở đi theo chiê ̀u tư ̀Bă ́c tới Nam. K superhighways se ̃
được xây đê ̉ nô ́i bơ ̀phi ́a Đông va ̀ bơ ̀phi ́a Tây cu ̉a Japan. Mô ̃i superhighway la ̀ 1 đươǹg thă ̉ng
nô ́i 1 tha ̀nh phô ́ ở bơ ̀Đông va ̀ 1 tha ̀nh phô ́ ở bơ ̀Tây.

Xa ́c đi ̣nh sô ́ giao điê ̉m cu ̉a ca ́c đươǹg cao tô ́c na ̀y. Không co ́ 3 đươǹg cao tô ́c că ́t nhau ta ̣i 1
điê ̉m.

Do ̀ng đâ ̀u cu ̉a file Input la ̀ T - sô ́ test. Mô ̃i test bă ́t đâ ̀u bởi 3 sô ́ – N, M, K. Tiê ́p theo la ̀ K do ̀ng,
mô ̃i do ̀ng 2 sô ́ mô ta ̉ că ̣p tha ̀nh phô ́ được nô ́i bởi đươǹg cao tô ́c (sô ́ thứ nhâ ́t ở bơ ̀Đông, sô ́ thứ
hai ở bơ ̀Tây)

Với mô ̃i test case, in ra 1 do ̀ng co ́ da ̣ng :

Test case "case number": "sô ́ giao điê ̉m"

Chu y : khong co dau cach nao giua "case number" va dau ":" dau nhe, ko thi ban se ko
hieu tai sao ko AC.

Sample

Input :
1 
3 4 4 
1 4 
2 3 
3 2 
3 1 
Ouput: 
Test case 1: 5
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