
SUM1 E - Lựa chọn thí sinh
Tại một ngân hà xa xôi, một kì thi lập trình sắp được tổ chức. Nhiệm vụ của bạn là chọn các thí
sinh.

Có N học sinh, mỗi học sinh có kiến thức về mỗi dạng thi trong M dạng thi khác nhau. Kiến thức
có thể được mô tả là một số thực. Bạn có thể gửi tối đa K học sinh tới kì thi, nhưng không học
sinh nào có thể tham dự nhiều hơn một dạng thi. Đa số học sinh có thể tham dự ít nhất một
dạng thi.

Mỗi học sinh, ta đã biết kiến thức của học sinh đó về mỗi dạng thi.

Chọn các thí sinh cho kì thi và các dạng thi chúng có thể tham dự trong kì thi, sao cho tổng các
kiến thức là lớn nhất.

Input

Dòng đầu tiên của input chứa số các số nguyên N, M và K ( 1<=M<=100, 1<=K<=N<=100).

Mỗi dòng trong số M dòng tiếp theo mô tả kiễn thức về mỗi dạng thi.

Trong mỗi dòng, có N cặp (i, s), i là số thứ tự của học sinh, và s là số thực dương biểu thị cho
kiến thức của học sinh đó về dạng thi tương ứng (0<=s<=10). Các cặp được sắp xếp theo kiến
thức giảm dần. Các học sinh được đánh số từ 1 tới N.

Trong mỗi dòng, mỗi học sinh sẽ được xuất hiện một lần.

Output

In ra giá trị lớn nhất tổng các kiến thức của các học sinh đã được chọn, với độ chính xác một
chữ số sau dấu thập phân.

Example

Test 1.
Input:

3 2 2
2 3.0 1 0.2 3 0.1
3 1.0 2 0.5 1 0.2

Output:
4.0

Giải thích: Phương án tối ưu nhất là lựa chọn học sinh thứ 2 ở lĩnh vực đầu tiên, và học sinh thứ
3 cho lĩnh vực thứ hai.

Tổng lượng kiến thức khi đó sẽ là 3.0 + 1.0 = 4.0 .



Test 2.
Input:
4 4 3
4 5.0 2 4.0 3 2.0 1 1.0
2 2.0 3 1.0 1 0.5 4 0.3
4 6.0 3 5.0 2 2.0 1 0.0
1 4.0 2 3.0 4 0.6 3 0.3

Output:
15.0
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