Esports | NacióDigital | Actualitzat el 14/08/2022 a les 20:57

Alta tensió al Chelsea - Tottenham:
els entrenadors gairebé arriben a
les mans
El derbi londinenc ha finalitzat en empat i amb una targeta vermella a Antonio
Conte i Thomas Tuchel

Conte i Tuchel, enfrontant-se al final del partit | TW

El derbi londinenc de la Premier League entre el Chelsea i el Tottenham ha acabat en empat i
amb ambdós entrenadors expulsats. I és que Antonio Conte i Thomas Tuchel quasi arriben a
les mans arran d'una excessiva i provocativa celebració de l'italià al polèmic gol de l'1-1.
Tot plegat ocorria quan Hojberg igualava el marcador a l'Stamford Brigde amb crítiques per una
presumpta falta comesa a l'inici de la jugada. Llavors, mentre el tècnic alemany es dirigia al quart
àrbitre per recriminar l'acció i demanar explicacions, Conte s'interposava enmig i barrava el pas al
seu homòleg celebrant-li el gol a un pam de la cara. Tot seguit, i amb un Tuchel enfurismat, els
jugadors de la banqueta d'ambdós equips també saltaven a la gespa abans de separar-los.

This rivalry for 3rd place between two hot headed managers is too fun. Chelsea vs Tottenham.
Conte vs Tuchel pic.twitter.com/z3J6z7PTIr
? richhomiegarch (@richhomiegarch) August 14, 2022
Posteriorment, el partit ha continuat amb altes dosis de tensió fins al xiulet final que ha
sentenciat el 2-2 amb un gol de Kane al minut 96. Aleshores, quan els dos entrenadors s'han
anat a donar la mà, Conte i Tuchel s'han tornat a enganxar de males maneres i amb certa
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violència fins que els han tornat a separar. L'episodi ha acabat amb tots dos amb una targeta
vermella sota el braç.

The language from Tuchel and Conte is disgraceful! Families are watching!
pic.twitter.com/AG11puswwv
? Eddie Longbridge (@EddieLongbridge) August 14, 2022
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