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ИГРА С ЧИСЛА

Дълго време Малкият принц прекара на своята обичана планета, но в себе си той носи сърцето на пътешественик. Иска да открива нови неща, да поема нови предизвикателства.  И ето, че един ден той получи покана от свои приятели далеч в Галактиката да отиде при тях и да им погостува известно време. Разбира се, Малкият Принц не иска да замине без да се сбогува с приятелите си и затова организира Второто голямо интерпланетарно парти. И понеже е любител не само на приключенията, но и на размишленията, той иска да подготви игра, с която да забавлява гостите си. Играта трябва да е с достатъчно прости правила, но все пак да накара приятелите му да да помислят сериозно над нея. 
Дълго време търси той из Starnet и накрая намери нещо интересно. Играта се играе от двама състезатели А и Б на черна дъска. На дъската има написано едно цяло положително число с не повече от N (1<N<20) цифри. Състезателите се редуват да правят ходове, като състезателят А започва играта (прави първия ход). Ход наричаме една от следните операции:
	Тип 1: Заменя една от цифрите на числото с по-малка цифра от нея;
	Тип 2: Изтрива  някоя от нулите на числото (ако има такава) и всички цифри след нея.

Така например ако на дъската имаме написано числото 123456, възможна е следната последователност от ходове:
	заменяме 5 с 2 (операция тип 1) – получава се “123426”

заменяме 1 с 0 (операция тип 1) – получава се “023426”
заменяме 4 с 0 (операция тип 1) – получава се “023026”
изтриваме втората нула и цифрите след нея (операция тип 2) – получава се “023”
	заменяме 3 с 1 (операция тип 1) – получава се “021”
	изтриваме нулата и цифрите след нея (операция тип 2) – край на играта.
Победител е този, който не може да направи ход (защото вече всички цифри са изтрити). В примера по-горе този, който е направил последния ход (ход 6) губи в играта.
	Запленен от тази игра, Малкият принц се заинтригува как да играе така, че винаги да успява да побеждава противниците си. Дълго време се чуди, но така и не успя да измисли печеливша стратегия. Вашата задача е да напишете програма GAME.EXE, която да помогне на Малкия принц да играе колкото се може по-добре. Програмата трябва да чете текущото число на дъската от единствения ред на текстовия файл GAME.INP, да направи валиден ход и да запише резултата след хода на първия и единствен ред на текстовия файл GAME.OUT (редовете завършват със символ за нов ред). 
Разрешава се създаването и използването на работни файлове само в директорията, в която се изпълнява програмата Ви. Тези файлове няма да бъдат променяни и изтривани от проверяващите по време на проверката.
Програмата Ви трябва да работи най-много една (1) секунда за всеки ход. Ако времето за работа се просрочи или програмата изведе неверен ход, ще се присъди победа на другия играч.
Програмата на всеки състезател ще се пусне от позицията на играч А срещу програмата на всеки друг състезател (като играч Б). Програмите ще се извикват алтернативно една след друга докато играта завърши. За победа се присъжда 1 точка,  а загуба – 0. 
Състезателите се класират по набраните точки. В случай на равен брой точки между няколко състезателя, класирането им ще се извърши според резултатите от игрите между тях. Този принцип се прилага рекурсивно докато довежда до ново класиране. Ако отново има равенство, тогава по-напред в класирането са състезателите, чиито програми работят сумарно по-бързо.

