
ROUND 5J - Nhà hàng của JH
JH mới mở một cửa hàng nhỏ có a bàn cho 1 người và b bàn cho 2 người. Các nhóm người đến
nhà hàng chỉ gồm 1 hoặc 2 người.

Nếu nhóm có 1 người, người đó sẽ ngồi vào bàn dành cho 1 người ngồi còn trống, nếu không
còn bàn 1 người nào còn trống, người đó sẽ ngồi vào bàn dành cho 2 người nếu bàn đó đang
trống hoặc chỉ có 1 người đang ngồi. Nếu không còn, nhà hàng sẽ từ chối dịch vụ cho nhóm
này. Nếu nhóm có 2 người, nhóm sẽ ngồi vào bàn dành cho 2 người còn trống, nếu không, nhà
hàng sẽ từ chối dịch vụ cho nhóm này.

JH biết n nhóm người sẽ tới nhà hàng vào hôm nay theo thứ tự thời gian. Coi như tất cả các
khách hàng chỉ về khi nhà hàng đến giờ đóng cửa. JH muốn nhờ bạn xác định tổng số người
mà nhà hàng của anh ấy phải từ chối trong hôm nay.

Input

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, a, b (1 ≤ n ≤ 500) – Số nhóm sẽ đến nhà hàng của JH hôm
nay, số bàn dành cho 1 người và số bàn dành cho 2 người.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên t1 , t2 , ... , tn ( 1 ≤ ti ≤ 2 ) – Mô tả n nhóm khách theo đúng thứ tự
thời điểm họ đến. Nếu ti =1, nhóm có 1 người. Nếu ti =2, nhóm gồm 2 người.

Output

Tổng số người mà nhà hàng của JH phải từ chối dịch vụ.

Example

Input:
4 1 2
1 2 1 1

Output:
0

Input:
4 1 1 
1 1 2 1

Output:
2
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